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Igrajo: z izlaškimi gledališčniki smo v novi delovni sezoni še enkrat segli v arhiv zimzelenih 

klasičnih komedij. nadeli smo si florentinski slamnik, pod katerim se skriva duhovita 

zgodba o na videz povsem vsakdanji poroki. Toda na poročni dan se svatom pripeti 

toliko nenavadnih zapletov, da skorajda ni videti srečnega razpleta. Težko je reči, 

komu gredo za to večje zasluge: zelo posebnim članom nevestine družine in njihovim 

medsebojnim odnosom, prebrisanemu ženinu, ali personam, ki se po naključju 

znajdejo v tej zgodbi in so vsak zase kalibri, kakršnih ne srečaš vsak dan. še najmanj 

pa si jih želiš srečati in se z njimi zaplesti na svoj poročni dan. A če si dovolj hraber, 

drzen in predrzen, te ob težavah v pravem trenutku morda najde tudi sreča. in to na 

tak način, da na koncu lahko rečeš samo še: »saj to ne more biti res!« 

gledališki zanesenjaki z izlak so v tej uprizoritvi preverjenim izkušnjam in kilometrini 

dodali nekaj sveže in obetavne mladostne volje, zmes pa je rodila izdelek, ki kaže, da 

se v takšnih postavitvah prav dobro počutijo in tudi znajdejo. z njihovo odrsko energijo 

in dinamiko bodo duhoviti zapleti , kakršne ponuja besedilo, zagotovo zaživeli v odnos, 

ki nobenega gledalca ne bo pustil ravnodušnega. prav zadovoljna in sproščena 

publika pa je osrednji cilj, do katerega želimo priti s florentinskim slamnikom na sebi.

srčno sem hvaležen simpatični gledališki ekipi z izlak za zaupanje, za ustvarjalno 

sodelovanje in druženje, vsem obiskovalcem predstave pa za radovedno iskanje 

odgovora na vprašanje, kaj se v našem primeru skriva pod florentinskim slamnikom. 

enim in drugim – slamnik dol!

     Jože Krajnc

Fredi otorepec  Blaž Miklavcic
Florjan Medvešček  Andrej Dolšina
ditka Medvešček  Maša Vracevic
stric Foma   Jože Pikelj
pubi Medvešček  Milan Bedrac
emil blatnik   Bogdan Pirnat
Melanija blatnik   Magda Kovac
Miroslava pl. klipšteter Marjana Mlinaric Pikelj
klara Mozetič  Vanja Urbanija
jovo jovanović  Milan Anicin
pero perović   Luka Praunseis
Franek zdešar   Ivo Klancišar
etka korenin   Mojca Veteršek
gertruda   Majda Drnovšek
Filomena   Irena Polc

priredba in režija: Jože Krajnc

zvok in luč: Zvone Rozina
kostumi: Ana Zupan
Tehnična pomoč: Nataša Lipovšek
izdelava scene: Roman Kralj, Anton Lavrac
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