
Alica, Malica, Palica, Šalica

Norost je svoboda

»Si star, Oče Viljem,« je sinko dejal,
Srebrni lasje so ti že,
Pa vendar že dolgo na glavi stojiš – 
Se to pri teh letih spodobi za te?
»Poprej,« Oče Viljem fantiču pove,
»sem se bal, kaj bi rekli možgani,
A zdaj, ko že vem, da pri meni jih ni,
Mi tega nihče več ne ubrani!«
Norost je domišljija, brez nje pa človek ni nič drugega kakor uboga, gola dvonožna žival.
Norost je še zadnja neodtujljiva človekova pravica in včasih edini primeren odziv na realnost, ki nas 
obdaja.
Norost je sprostitev, zato odmislite vsakodnevne tegobe in si dovolite skozi Aličino glavo vstopiti v 
svet lastne norosti. Zakaj pa ne?

Slovarček
L'homme de la nature et de la vérité – naraven in resničen človek
Où est ma chatte? – Kje je moja mačka?
Jus – Veda o pravilih, ki urejajo odnose v določeni družbeni skupnosti in določajo kazni za kršitev teh 
pravil; pravo.
Ambicija – Močno hotenje, želja po uspehu, po uveljavitvi.
Distrakcija – Trenutna motenost pozornosti zaradi nepomembnega dražljaja.
Mistifikacija – glagolnik od mistificirati - Mistificirati: delati kaj mistično; varati, zavajati koga, zlasti z 
navidez resničnimi trditvami, sporočili.
Privatizacija – glagolnik od privatizirati – Privatizirati: družbeno, kolektivno spremeniti v zasebno.

Kolofon

Dramatizacija: Tatjana Peršuh
Režija: Tatjana Peršuh
Dramaturgija: Andrej Zupanec
Pomoč pri dramatizaciji in avtorstvo M-songa: Brigita Ložar
Avtorska glasba: Igor Razpotnik ml.
Scenografija: Lara Reichmann in Nina Goropečnik
Kostumografija: Barbara Bajc in Ksenija Dvoršak
Koreografija: Ksenija Dvoršak
Maska: Mariša Jagodič
Frizure: Klavdija Klemenc in Mariša Jagodič
Tehniki: Igor Razpotnik ml., Matej Gradišar, Domen Dalan, Simon Maglica
Fotografija: Peter Hudnik
Ilustracija: Mariša Jagodič
Oblikovanje: Brigita Ložar



Igralci:
Alica – Nina Goropečnik
Klobučar – Ksenija Dvoršak
Polh – Mariša Jagodič
Marčni zajec – Matevž Peternel
Mačka Režalka – Ana Cimperman
Miška – Aleksandra Kmetič
Modra gosenica – Gordana Granatir
Ponarejena želva – Natja Levec
Srčni Kralj – Peter Ložar
Srčna Kraljica – Jožica Ozimek Berčon
Dvojka – Ana Pirc
Petica – Katja Podgoršek
Sedmica – Magdalena Ozimek


