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A.T. Linhart

ŽUPANOVA MICKA

A.P. Čehov

Stepan Stepanovič Čubukov, 
posestnik

Natalija Stepanovna, 
njegova hči

Sofja, pomočnica, ki je že 
»od vedno« pri hiši 

Ivan Vasiljevič Lomov, sosed, 
posestnik, ki si domišlja, da je 

bolan

JOŽKO OKRETIČ

ERNA TROBEC

BRANKA GUŠTIN

NIKO PERTOT

Tulpenheim, žlahtni gospod

Šternfeldovka, mlada bogata 
vdova

Monkof, Tulpenheimov prijatelj

Jaka, župan

Jera, njegova žena

Micka, njegova hči

Tone, Mickin ženin

Julka, soseda

Glažek, pisar

URBAN GRMEK MASIČ

SILVESTRA GRIŽNIK 
KAČIČ 

DAMJAN GOMISEL

MILIVOJ COLJA

GROZDANA ŠVARA

BOJANA FURLAN

IGOR ROJC

MILENA COLJA

PAVEL TROBEC

S prijaznim dovoljenjem gospoda Janeza Gartnerja 
smo »Županovo Micko« opremili z glasbo 
»Mežnarjevih godcev« z Jarčjega Brda.

Nekaj kostumov nam je posodilo SNG Nova Gorica. Hvala.
 

Izdelava scene: MILIVOJ COLJA
Šiviljska dela: ERNA TROBEC
Frizerka: BRANKA GUŠTIN

Šepetalka: SONJA LUIN
Ton in luč: DARKO KAČIČ

Prevod v narečje je skupinsko delo.

Režija, priredba teksta, scena in kostumi:
MINU KJUDER

Gledališka skupina KD

Gabrovica pri Komnu

GREGAGRE 
Prevoz blaga in oseb d.o.o., Tupelče

BAR ZORO
Tamara Mohorčič s.p.,

Štanjel

  OBČINA

  KOMEN

TOŠČ
Mesnica in trgovina
Štanjel

MONTAŽA FURLAN
Jordan Furlan s.p.
Gabrovica pri Komnu

Komen d.o.o.



Zgodba naše dramske skupine se je začela nekega mrzlega 
zimskega večera, ko sta dve gabrovški gospe potrkali na vrata 
našega novega domovanja v Gabrovici in prinesli vest, da si nekaj 
prebivalcev vasi želi, da bi jih Sergej Verč »naučil kakšno igro, 
ki bi jo zaigrali konec junija ob praznovanju sv. Petra, vaškega 
patrona. Morda bi jo naslednji dan še enkrat ponovili.« No, za 
samo eno ali dve predstavi je seveda škoda vloženega časa in 
denarja. Če bi pa že kaj naštudirali, bi bilo treba igrati, dokler bi 
bilo za predstavo kaj zanimanja. A ni bilo ne prostora za vaje, 
ne igralskega znanja. Iz tega obdobja obstaja veliko anekdot. Z 
vajami smo začeli v mrzli zakristiji, nadaljevali v zasebnih garažah 
in na pomlad, ko je bilo topleje, na borjaču na robu vasi. Teden 
dni pred praznikom je bilo treba na prostoru pred cerkvijo, ki mu 
pravijo »Brce« (od tod ime društva) zbiti lesen oder. Predstavo 
so si že iz radovednosti ogledali vsi, ki so bili popoldne pri maši 
in v procesiji. Navdušenje je bilo tolikšno, da so se nastopajoči 
takoj odločili, da morajo prihodnje leto za sv. Petra pripraviti novo 
predstavo.

Tako se je začelo. Nihče si pa niti v sanjah ni predstavljal, da 
bomo kdaj praznovali 20 let nepretrganega delovanja, pripravili 
15 premier, odigrali po Sloveniji in zamejstvu 280 predstav, 
dvakrat odšli na gostovanje k Slovencem v Pariz in enkrat v Berlin, 
bili od selektorjev dvakrat uvrščeni na zaključno Linhartovo 
srečanje med šest najboljših predstav iz cele Slovenije, prejeli 
nekaj posamičnih in dve skupinski 1. nagradi za igro, dobili celo 
vrsto priznanj in zahval in bili izbrani za sodelovanje v enajstih 
abonmajih gledaliških ljubiteljskih skupin!

In kaj smo vam pripravili letos? Najbrž si gledalci ne predstavljajo, 
kako težko je najti primeren tekst, ki bi ustrezal vsem zahtevam 
amaterske skupine. Biti mora zabaven, vlogo morajo dobiti vsi, 
ki so izrazili željo, da bi nastopili tudi letos, scene na odru mora 
biti čim manj in noben kos ne sme presegati 2 m, sicer ne gre v 
kombi, s katerim se vozimo na gostovanja. In še na veliko stvari 
je treba misliti.

Posegli smo v dramsko klasiko. Ponujamo dve enodejanki, od 
katerih je bil »Snubač« A. P. Čehova prvič uprizorjen leta 1890, 
»Županova Micka« pa še stoletje prej. To je bil prvi dramski 
tekst v slovenščini, oz. »kranjščini«, ki ga je A. T. Linhart 
priredil in prevedel iz nemščine, in »Micka« je bila prva domača 
predstava, ki si je uspela izboriti vstop na oder, na katerem 
so dotlej gospodarili samo nemški in italijanski igralci. Čeprav 
je besedilo nekoliko »oglato skup spravljeno«, si prav zaradi 
zgodovinskih dejstev zasluži, da ga uprizorimo. Da bo pa vseeno 

še bolj prikupno našim igralcem in gledalcem, smo ga jezikovno 
prestavili v naše domače okolje. 

Tema obeh enodejank je sorodna in tako preprosta, da je ni 
potrebno razlagati. Je pa v teh časih »modno in nujno« dodati, 
da je njuna vsebina aktualna še danes. Torej, tudi danes se 
dekleta zaljubljajo in nasedajo fantovim lepim besedam in tudi 
danes si vsi starši želijo, da bi se njihova hči »dobro« poročila.

Z novo premiero začenjamo XX. sezono. Naš dragi Sergej Verč, 
ki je bil vsa leta predsednik, režiser, duša in gonilna sila našega 
društva, je žal ni dočakal. Ko nas je lansko leto nenadoma 
zapustil, se nam je zdelo, da je z našo skupino konec. Počasi pa 
je prevladalo spoznanje, da moramo to jubilejno sezono, ki mu 
je toliko pomenila, uresničiti prav zaradi njega. 

Tako smo »s strahom in pogumom« z delom začeli sami. Rezultat 
je pred vami. Želimo si, da bi ga sprejeli z naklonjenostjo in da 
bi vam bil v veselje.

20 LET GLEDALIŠKE SKUPINE KD »BRCE« IZ GABROVICE PRI KOMNU

Prišel bo čas, ko boš ostal brez časa,
ko zadnji up sprevrže se v brezup,
ko svet, še včeraj tvoj, domač in ljub,
postane nepristopna zvezdna jasa.
                                       

(Ervin Fritz)Sergej Verč
1948 – 2015

 Naš novi član 
Damjan Gomisel (Praprot)
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