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Maska    
Oblikovalka svetlobe   

Garderoberka in rekviziterka   
Tonski mojster    
Odrski mojster   

David Lindsay-Abaire je ameriški pisec, scenarist in avtor 
nekaterih tekstov za skladbe. Njegovo doslej najbolj 

Pulitzerjevo nagrado. Hkrati so po istoimenskem delu 
posneli film, v katerem je imela glavno vlogo priznana 
hollywoodska igralka Nicole Kidman. 

Ne daj se Kim naslovil s Kimberly 
Akimbo in je nastala leta 2000. Avtor se v njej ukvarja s 

odpirajo nove tabu teme, ki razkrivajo ozadje štirih sten. David Lindsay-Abaire je 

novega muzikala, ki govori o priljubljenem liku Shreku. 
Ne daj se 

Kim se dogaja v tem okolju. Avtor bo zaradi svoje aktualnosti slej ko prej tudi v 
Sloveniji našel svojo publiko.  

Ne daj se Kim
Predstava  nosi v originalu naslov Kimberly Akimbo. Akimbo pomeni, 

znajde v vlogi tistega, ki skrbi za druge. Kim je odgovorna in deluje odraslo, namesto 

in ganljivih trenutkov. Presmešna je, da bi lahko bila drama, presvetla, da bi bila 

komedija, ki nastane, ko svetlo in temno zliješ med seboj, a hkrati pomešaš vse 
odtenke barv mavrice v eno.

Ne daj se Kim

se v nekem trenutku dvigne in postavi zase.

nekaterih zelo odmevnih predstav, med katerimi se nam je 
najbolj zapisala v spomin nepozabna uspešnica 

-
ficirajo z dogajanjem na odru in v njem odkrivajo sebe. Njegove postavitve so na 
videz preproste, glavni poudarek je na igralcu in zgodbi. Na odru vidimo samo tisto, 

sodobnih tekstov, ki se dotikajo aktualnih tem in naše stvarnosti. Zadnjih šest let kot 

ukvarja z vlogama pisca gledaliških tekstov in prevajalca dramskih besedil ter se 
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bogati karieri je odigrala preko 150 gledaliških vlog, od 

Prejela je tudi druge številne nagrade (diplomo 

Sterijino nagrado, bila je nagrajena na Dnevih komedije v 

nepomirljivega, dramsko vselej intenzivnega boja z drugim, s svetom in s samim 
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igralec 

Diplomiral je leta 2001 iz smeri dramska igra na AGRFT v 

Hochschule für Musik und darstellende Kunst v Gradcu. Bil je 

Zadet 
kabaret

. Redno sodeluje s 

skih nadaljevankah in filmih ter ustvaril glavni vlogi v 
Prehod

. V sodelovanju s koscenaristom Markom 
Vezoviškom je nastala predstava 

film 

 ter 

igralka 

igralka 

  na 

igralec 

dramske igre s produkcijama 

 v 

diplomsko produkcijo  je s sošolci prejel skupinsko 

prostoru od leta 2010 gostijo mednarodni festival Dnevi poezije in vina.

Dušan Fišer

študij na slikarski specialki. Študijsko se je izpopolnjeval na 

Tomi Valenko 
glasbenik 

Simon Šerbinek
gledališki lektor in igralec 

usodo slovenske scenske umetnosti. Kot zanimivost naj 
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