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Predsednica Kulturno izobraževalnega društva Limbar: Elizabeta Pirnat
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POSLEDNJI MOŽ
Avtor: F. X. Svoboda (1924)
Priredil: Alojzij Štefan
Režija: Fani Capuder

ZGODBA
Neumorni in hiperaktivni oče v družini Petelinovih nikakor ne more spraviti v
pogon vseh družinskih članov - prehiteva jih po levi in desni, priganja in jim
sitnari. Njegova želja, da bi vse delovalo kot namazan motor, postane dnevna
in nočna mora vseh v hiši. Vsak po svoje išče razne izhode in izgovore, da bi se
rešil njegovega neznosnega pritiskanja, a brez pravega haska. Do kraja zapleteni
klobčič začne spretno odmotavati bodoči zet Sodar. Ta prepriča papana, da mu
dovoli preučiti njegovo družino, ki deluje po očetovih tiranskih načelih. Laska
mu, da je poslednji mož, in mu ga uspe poslati od doma. Sprosti družino in jih z
zvijačo pripravi, da se soočijo s svojim tiranskim očetom in z resnico, ki je grozna.
Sama laž in trpinčenje. Boleča operacija odpre oči vsem, še posebej papanu
Petelinu, ki spozna, da mora svoji družini zaupati in jih pustiti, da zadihajo in
zaživijo po svoje.
Poučna, komična in živahna zgodba veseloigre Poslednji mož, ki se dogaja
v tridesetih letih prejšnjega stoletja, nam posreduje nauk, ki je aktualen tudi
danes: »Vsakdo bi se moral kdaj nagačiti v pajaca in pogledati resnici v obraz.«
Igralci in ustvarjalci nove predstave odrasle dramske skupine KID Limbar vam
želimo obilo smeha in prijetnih doživetij ob gledanju naše veseloigre.

Vloge:
Petelin, gospodar: Alojzij Štefan
Petelinka, njegova žena: Darja Lavrič
Helena, njuna hči: Jerca Lavrič
Zdenka, njuna hči: Klara Štefan
Jaroslav, njun sin: Vid Capuder
Inž. Sodar: Tadej Uršič
Dr. Gabršček: Avguštin Fale
Tončka Kavčičeva, gimnazijka: Marija Štefan
Barica, služkinja: Fani Capuder
Vojak: Klemen Učakar
Šepetalki: Marija Urbanija in Alenka Urbanija
Scenografija: Nina Dorič Majdič in Avguštin Fale
Maska in frizura: Mateja Vesel Štepec
Glasbena oprema: Franc Capuder in Tomaž Pirnat
Osvetlitev in scenska dela: Janez Majdič in Marko Majdič
Iskreno se zahvaljujemo za pomoč: Kancijanu Čižmanu, Katarini Učakar in 		
Milanu Kokalju

