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Zavod Bunker je danes pripravil tiskovno konferenco

Naročnik: EMANAT
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RADIO ŠTUDENT, 17.09.2013, DNEVNI INFORMATIVNI PROGRAM, 14:13
NOVINAR: Zavod Bunker je danes pripravil tiskovno konferenco o novi gledališki sezoni v Stari mestni
elektrarni. Letos obljubljajo bogat program premier in ponovitev predstav, ki bo obogaten s sodelovanjem
z različnimi festivali, kot so Mesto žensk, Cofestival in drugi. Nadaljevali bodo z Iskrami, dogodki
namenjenimi še ne uveljavljenim ustvarjalcem in debatnimi večeri Kaj pa kaj drugi pravijo? Več o novi
sezoni je povedala oblikovalka programa Mojca Jug:
MOJCA JUG: Torej sezona v Stari elektrarni se je že začela. Nekak začnemo v bistvu z koncem avgusta,
z Mladimi levi. Naprej v jesen gremo pa, tako po teh nekih sklopih, če razdelim kako Elektrarna deluje,
imamo nek kuriran program, mednarodni program, pa bolj mogoče izobraževalni program, pa še ene
tko ad hock stvari, ki se zgodijo vmes pa jih pol tut predstavimo v Elektrarni. Ja do novega leta smo
še zelo, zelo zaposleni, ker je pred nami še devet premier. Naprimer: Maja Milenovič Workman, to je
premiera, ki se je že zgodila. Potem dve premieri Via negative, tle bi omenila ljubljansko premiero nove
predstave skupine Kolektiva Beton Ltd. s predstavo Vse kar smo izgubili medtem, ko smo živeli. To
je koprodukcija z Anton Podbevšek teatrom iz Novega Mesta, kjer bo tudi premiera 25.9., ljubljansko
premiero pa napovedujemo 17. novembra v Stari Elektrarni. Mednarodnem programu v bistvu jeseni
sodelujemo še z dvema festivaloma. Cofestival konec septembra gostimo eno izmed njihovih predstav
elektrarne in pa Mesto žensk. V okviru Mesta žensk bo spet ena od slovenskih premier Maja Delak. Potem
eden pomembnejših projektov Stare elektrarne pa Bunkerja so tudi Iskre. To je nek projekt, ki ga razvijamo
za mlajše ustvarjalce ali pa za starejše s kakimi novimi idejami. Vsa je kot neka platforma. Zdaj jo delamo
že tretjič. Jesenska oblika bo pa tako, da bo nekak vsak mesec pod, v okviru, pod okriljem isker se zgodila
ena nova predstava. Tle bi menila te tri mlajše umetnike, mlajše generacije: Jan Rožman, Alen Prosič in
Enja Belak, ki sestavljajo jesenske Iskre.
NOVINAR:Ob tej priložnosti naj še povemo, da Zavod Bunker ta petek organizira koncert skupine Dječaci,
ta bi morala nastopiti že leta 2011 in 2013 na Mladih levih, pa je koncert zaradi slabega vremena obakrat
odpadel.

