
BARBI ŠOV 

50 ODTENKOV ŽENSKE 
Komedija, ki razkriva pravo resnico o ženskah 

8. MAREC, ob 19:00 – KULTURNI DOM VRANSKO 

 
Ženske so slabše voznice, neprestano govorijo in so popolnoma nerazumne, ko pride »tisti čas« v mesecu. 

Obožujejo čokolado, rdeče vino in petje pod tušem. Ko se pokvari pralni stroj, takoj pokličejo strokovnjaka, 

za zamenjavo žarnice pa prosijo soseda ali svojega dragega. So vedno urejene in v zadnjem stilu z modo, na 

zalogi pa imajo nešteto parov čevljev. Najraje na svetu cele dneve pospravljajo in kuhajo ter v mislih 

načrtujejo svojo sanjsko poroko.  

JA, PA KAJ ŠE!?!? 

 

Vstopnice: https://www.eventim.si/si/vstopnice/50-odtenkov-zenske-vransko-kulturni-dom-

1102975/performance.html , PETROL, POŠTA, OMV 

 

OB DNEVU ŽENA VSE OBISKOVALKE PREJMEJO DARILO! 
 

Nekaj mnenj gledalcev:   

 

"Na včerajšnji predstavi, ki ste jo vrhunsko izvedli, sem zelo uživala in še ves večer domačim pojasnjevala, da 

se pač ne režim sami sebi ampak podoživljam štose iz predstave. Najboljša bedarija! Čestitam!! "  

Tanja 

 

"Barbi šov je simpatična predstava odlične igralke Barbare Vidovič, ki ni izvedla le klasičen humoristični stand 

up na temo žensk, temveč je tudi dobro odigrala posamezne dialoge, situacije in like. Je res izjemna igralka, 

ki zna zelo podoživeto in vživeto prikazati komične situacije in dejstva o življenju ženske. Zabavna predstava 

in profesionalno, korektno sodelovanje z izvajalci od vsega začetka, zato toplo priporočamo, tako 

organizatorjem, kot gledalcem." 

ZIKŠT 3 Jezera, Jasmina Roter Jager 

 

"Bilo je čudovito, smeha polno :D :D :D " Simona, Maribor 

 

"Hvala Barbi za izjemen večer! Nisem si mislila, da bo tudi moj mož tako užival ob spoznavanju vseh naših 

odtenkov :D" Štefka, Ljubljana 

 

"Že več kot teden dni je minil in med sodelavkami se še vedno smejimo, ko se katera spomni česa iz 

predstave. Barbi, hvala, polepšali ste nam cel mesec, ne samo večera!" Branka, Celje 

 

"Včeraj je razprodana dvorana pokala po šivih in bilo je vroče. Od smeha in dobre volje. Odlične igre in prave 

zabave. Odlična igralka Barbara Vidovič je res pokazala 50 odtenkov ženske. Najbolj glasne so bile ženske, 

najbolj ploskal je moški." Po predstavi v Braslovčah 
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