


Gledališka skupina Izredni teater v okviru društva Tombas 
deluje od oktobra 2007. V tem času je uprizorila štiri avtorske 
gledališke predstave: Naše edino bogastvo (junij 2008, KC 
Litija), Gnusni umori v cirkusu Vargas (marec 2010, KC Litija), 
Mamo ste pa kar živo pokopali? (marec 2012, KC Litija), ki je na 
regionalnem Linhartovem srečanju 2012 prejela nagrado za 
najboljšo stransko žensko vlogo in posebno nagrado selektor-
ja za izvirno besedilo, režijo in mentorstvo skupine, in Svetla 
prihodnost (marec 2014, KC Litija), za katero je prejela selek-
torjevo nagrado za izvirno besedilo na območni ravni. V letih 
2015 in 2016 je skupina uprizorila dva celovečerna omnibusa 
kratkih dram: Kratko in jedrnato ter Kratko in jedrnato o živl-
jenju, vesolju in sploh vsem (obe v KC Litija). Skupina ima 20 
aktivnih članov in se poleg gledališča ukvarja tudi s sneman-
jem kratkih filmov pod imenom Enodnevne produkcije. 
Več na: https://www.facebook.com/Dru%C5%A1tvo-
Tombas-267255723423550/  

 
Zagonimo Slovenijo! je satira o slovenskem podjetniškem 
duhu in boju posameznikov, da bi se iz bledega vsakdana 
prebili do finančne uspešnosti. Skozi zgodbo lastnice 
bodoče turistične kmetije Metke in njenega priložnostnega 
priležnika Voranca nekdanjo sliko Slovencev kot marljivega 
in prizadevnega naroda z jasnimi moralnimi vrednotami 
sooči s sodobnim individulističnim, izrazito materialističnim 
in v svet globalnega gospodarstva vpetim pogledom mla-
jše generacije. Metka se mora tako odločiti, ali naj tradicijo 
hribovskega življenja rešuje na tradicionalen način ali naj 
raje sledi Vorancu, idejam lokalnega podjetniškega inkuba-
torja in poslovnim priložnostim, ki jih ponuja mednarodni 
podjetnik par excellence Lovro, ter namesto na vikend tur-
izem raje stavi na to, da bi svojo razpadajočo brunarico raz-
vila v mednarodno korporacijo in hkrati zablestela v tele-
vizijski oddaji o zagonskih podjetjih – Zagonimo Slovenijo.

Besedilo in režija: Marko Djukić
Igrajo: Branka Hočevar, Urh Props, Žiga Rappl, Maša Soršak,  
Roman Tišler, Tanja Les, Gal Mavretič, Maks Kovič, Renata 
Jančar, Neli Mlinar in Clavdia Horvat k.g.
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Produkcija ŠKUD Tombas v sodelovanju s Kulturnim centrom Litija


