Sponzorji
Občina Šenčur
AP Lombar storitve in trgovina d.o.o.
Priprava in dostava hrane Bambi, Marko Pernuš s.p.
Utrinki idej, Janita Zavašnik s.p.
Mizarstvo Mali Roman s.p.
Čadež d.o.o.
Janez Brolih, dopolnilna dejavnost na kmetiji
Pohištveno mizarstvo Alojz Gašperlin s.p.
Kmetija Pr’ Lesnek, Hotemaže
Mlekarstvo Podjed d.o.o.
Vrtnarija Čebulj Tatjana s.p.
Tinex d.o.o.
Pafik, Klemen Plevel s.p.
Vigred elektroinštalacije d.o.o.
Konc Vilko, gradbena mehanizacija s.p.
Avtoprevoz, Marija Erzar s.p.
Avtohiša Kavčič d.o.o.

Zasedba
Alla: Vesna Čulig
Diana: Nataša Gros
Nonna: Sandra Rajgelj
Vasilij: Damjan Avguštin
Fjodor: Frenk Kranjec
Nevidni, a nepogrešljivi
Ton in luč: Jan Žurman
Šepetalka: Marjeta Sajevic
Soustvarjalci
Maska: Staša Pavlič
Scena: skupinsko delo
Kostumi: skupinsko delo
Oblikovanje gledališkega lista in plakata: Jan Žurman
Prevod in priredba: Vanja Slapar Ljubutin
Režija: Kranjec

Tekst o predstavi
Kokoš. Prva asociacija, ko zaslišiš besedo kokoš,
je žival. Pa je kokoš lahko tudi človek? In če
ja, kakšen? Komu rečemo kokoš in v kakšnem
kontekstu? Kontekst je pravzaprav vse. Če besedo
izvzamemo iz konteksta, je zgolj beseda v najbolj
grobem pomenu besede. Če ji dodamo kontekst,
ton, barvo in način izgovorjave, dobimo ne samo
besedo, temveč tudi situacijo.
Naša »kokoš« je pravzaprav vaša soseda, prijateljica
ali sodelavka. Nekdo, ki živi poleg vas in mu
vsak dan z nasmehom voščite dobro jutro, ko se
mimogrede srečata. Nekdo, ki na nek način vpliva
na potek vašega rutinskega vsakdanjika, vendar
ne preveč. Nekdo, ki mu namenite bežen pogled,

vendar ga nikoli zares ne vidite. Nekdo, ki mu nikoli
ne bi rekli »kokoš«. Do trenutka, ko izveste, da
pravzaprav vpliv njegovih dejanj sega veliko globlje,
kot ste si mislili. Da vpliv njegovih dejanj vpliva na
vas. Do trenutka, ko izveste, da je pravzaprav ta
oseba pravi krivec za vse vaše težave. Do trenutka,
ko ugotovite, da lahko prav vse tegobe prevalite
nanjo in se zato počutite bolje. Pa se res?
V tem trenutku, ko ni videti drugega izhoda, ko je vse
slabo, takrat človek naenkrat postane kokoš. In kaj
storiti? Ne obesiti se, temveč sfaširati jo. Prasico. In
potem živeti dalje. Kot da se ni nič zgodilo.

