
 

 

Gledališka skupina KUD Šempeter: 
 

Majda Arčon in Sandra Devetak 
 
 
 
 
 
 

Neobičajna komedija 
  

  Režiser Gojmir Lešnjak Gojc 
 

Igrajo Teo Rok Peric 
Beti Lea Klančič ali Anika Velišček 
Gospod Križanič Slavko Vižin 
Gospa Križanič Vlasta Klančič 
Sara Sandra Devetak 
Greti Polonca Leban Grmek 
Fani Tina Krog 
Bogati gospod Jožica Majer 
Gospa Svetnik Majda Arčon 
Punčka Ela Krog 
 

Scenografija  
Avtor glasbe  
Koreografija  

Kostumografija  
 

Asistentka režiserja 
Besedilo songa  

Pojejo  
Šepetalka  

Maska  
Frizure   

Lučni in tonski mojstri 
Izdelava kulis  

Izdelava rekvizitov 

Gojmir Lešnjak Gojc in člani GS KUD Šempeter 
Gojmir Lešnjak Gojc 
Polonca Leban Grmek 
Mojca Dugar (kreacija in izdelava oblek za plesalke) in 
člani GS KUD Šempeter 
Majda Arčon 
Majda Arčon in Gojmir Lešnjak Gojc 
članice GS KUD Šempeter 
Dragana Marošević 
Anita Šumandl in ostali člani GS KUD Šempeter 
Frizerstvo In - Jug Anja s.p.  
Matej Arčon, Zan Klančič 
člani GS KUD Šempeter 
Anita Šumandl, varovanci Hiše dobre volje Miren in 
Inga Krusič Lamut 
 

Premiera septembra 2017 v Šempetru pri Gorici 
Predstava traja 1 uro in 15 minut in nima odmora. 

V predstavi ni poškodovana ali ubita nobena žival. V predstavi se ne kadi, niti ne pije alkohola.      
Vsa dekleta iz Bubijeve skupine so polnoletna. 

  
 

 

Vsebina: Skromen mladenič se namesti v 
nekem tretjerazrednem hotelu, da bi tam 
prespal zadnjo noč pred svojo poroko. Isti 
večer pride tja prenočit tudi skupina plesalk, 
ki jih naslednji dan čaka pomemben nastop. 
Hotelir in hotelirka se trudita, da bi mlade-
niču kar najbolj pomagala pri pripravah na 
poroko in tudi tašča se prikaže za vsak slu-
čaj, da ne bi šlo kaj narobe … Vseeno se 
stvari zapletejo. Bo srečanje z mlado plesal-
ko spremenilo mladeničevo usodo? Kako bo 
z nastopom skupine plesalk? In kdo je dekli-
ca, ki prihaja in odhaja? 

 

Predstava Hotel ali Punčka iz omare je nas-
tala po besedilu, ki sta ga pripravili Majda 
Arčon in Sandra Devetak. Prvi osnutki so 
nastali na podlagi besedila španskega avtor-
ja Miguela Mihure. A  potem se je ideja 
spreminjala, avtorici sta vsebino močno 
spremenili, večji del besedila napisali pov-
sem na novo, spremenili ali dodali osebe … 
Od prvotnega besedila je ostalo bore malo. 
Predvsem pa je besedilo pridobilo na več-
plastnosti. Pod režiserjevim vodstvom smo 
dodali petje, ples, in prav nazadnje uvedli še 
lik punčke, ki je dodal predstavi še prav 
posebno dimenzijo. Končni izdelek je nekaj 
kot mešanica med odrsko grotesko, komedi-
jo absurda in črno komedijo - neobičajna 
komedija. 
 

Gojmirja Lešnjaka Gojca, dramskega igralca 
in vsestranskega umetnika, ni treba posebej 
predstavljati. Delati z njim je posebna izkuš-
nja in veseli  smo, da smo dobili to prilož-
nost. 

 

        

 
Teo: Samo nekaj ur 

mi je vse spremenilo. 
Sara:  Gospod, jaz vse 

vem in lahko vam 
pomagam. 

 

  
Beti: Jaz ne želim 
imeti zaročenca … 

Fani:  Jaz sem brez 
predsodkov, ljubček! 

 

  
Beti: … Kaj storijo 

punce, kot sem jaz, ko 
so stare? 

Greti:  Jaz pa hočem 
uspet v svetu šoubiz- 
nisa, tudi če je krut … 

 

  
G. Križanič:  Zaigral 
vam bom, da boste 

lahko zaspali in 
sanjali o svoji dragi. 

Bogati gospod: Še 
žal vam bo! Jaz sem 

najbogatejši človek v 
celi regiji. 

 

  
Ga. Križanič:  Jaz 
želim biti mama 

vsem, če že nisem 
mogla biti moji ubogi 

punčki … 

Gospa Svetnik: 
Nobenega filma, 
nobenega teatra, 

nobenega pohajkova-
nja! 

 

 
***! 

Punčka: Tudi jaz sem 
bila punčka. 

Bubi: Odpri! 

 

Hotel  ali 
Punčka iz omare 


