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Dragi in spoštovani abonenti SNG Drama Ljubljana!

Pred enim mesecem smo poskušali orisati situacijo odhajajoče sezone, ki jo je
koronavirus tako grobo prekinil. Prosili smo vas, če ste pripravljeni sodelovati v
anketi glede vašega razpoloženja za obisk našega gledališča v prihajajoči sezoni.
Iskreno se vam zahvaljujemo za prijazen odziv in še bolj za zaupanje, ki ste nam
ga izkazali. Pritrdilno vas je odgovorilo skoraj devetdeset odstotkov. Podatke smo
potrebovali za pripravo naslednje sezone, ki se bo v mnogočem razlikovala od
vsega, kar smo videli in spoznali doslej. Poleg skrbi za varno delo igralskega
ansambla in ustvarjalnih ekip smo veliko napora vložili tudi v oblikovanje
protokolov za zagotavljanje varnih pogojev za vas, cenjene obiskovalke in
obiskovalci. Poskrbeti moramo za vaše in naše zdravje in za dobro počutje vseh.
Pripravili smo program sezone, ki je povsem spontano dobil naslov Lebdenje.
Nahajamo se v obdobju, ko nobena stvar ni čvrsta in dorečena, ko se težko na
karkoli zanašamo in načrtujemo prihodnost, ker ostaja preveč neznank. Zato
večina besedil govori o trenutkih, ki so nekje »vmes«, ko so se svetovi podrli in
jasnih novih možnosti še ni na horizontu. Sezono bodo oblikovali pomembni
avtorice in avtorji, režiserke in režiserji in seveda vrhunski igralci in igralke našega
ansambla.
Program z naslovom Razgrnitev repertoarja sezone 2020/21 smo 29. maja 2020
predstavili na YouTube kanalu, zdaj pa si »film« o naslednji sezoni lahko ogledate
tudi na naši spletni strani.
Abonmajske pogoje smo bili primorani spremeniti zaradi omejitev, ki jih prinaša
covid-19. V veliki dvorani je zaradi obvezne medsebojne razdalje možno sprejeti
največ 150, v Mali drami pa največ 35 gledalcev. Če bi abonmaje vpisovali na tak
način kot v preteklih sezonah, bi število abonmajskih večerov daleč preseglo
število dni v koledarju. Zato smo se odločili, da vam ponudimo štiri premierne
uprizoritve in eno po vaši izbiri. Enako velja za oba odra, za veliko dvorano in Malo
dramo. Izbirno predstavo si boste lahko sami izbrali iz našega repertoarja ne glede
na to, na katerem odru bo uprizorjena, le nekaj dni prej bo treba rezervirati sedež.
Zaradi načrtovanja abonmajskih ponovitev, ki bo zaradi umanjkanja terminov zelo
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težavno, smo bili prisiljeni opustiti natančno določen dan v tednu, zato smo
abonmaje samo oštevilčili. Še vedno pa si bo mogoče zagotoviti stalni sedež. Vse
spremembe smo naredili v veliki želji, da bi čim več gledalcem omogočili
gledališko izkušnjo v prihodnji sezoni. Prosimo vas za razumevanje.
Abonmajski vpis za abonente pretekle sezone se bo začel 17. avgusta in
zaključil 25. avgusta. Vpis bo potekal izključno po telefonu. Več informacij je v
priloženem letaku.
Dramo smo osvežili in razkužili, vaje za prve predstave potekajo nemoteno,
dramski ustvarjalci pa vas navdušeno pričakujemo. Zelo močno pogrešamo naša
gledališka druženja in se veselimo snidenja v »nabito polni« dvorani.
V upanju, da se tudi vi veselite nove sezone, vam želimo zdravja in lepo poletje.
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