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vabilo

V okviru čezmejnega projekta POT MIRU- VIA DI
PACE, s podporo Evropske unije z namenom, da
bi ovrednotili kulturne značilnosti vzhodne meje,
Pokrajina Trst pripomore k udejanjenju programa s
predstavo posvečeno stoletni obletnici prve svetovne
vojne.
Ukrivljeno drevo, dramska in glasbena predstava,
je ime strelskega jarka, vendar je tudi upodobitev,
ki predstavlja človeka v vojni: živo bitje, ki raste in
živi kljub vsemu. Zgodba pripoveduje o doživljajih
častnika in dveh vojakov, ki se zavzemajo za osvojitev
strelskega jarka Ukrivljeno drevo. Junaško dejanje, ki
pogumno izvedejo skupno z drugimi vojaki.
Oni so zbor, ki s pesmijo in berili, poudarja
zgodovino prve svetovne vojne na italijanski fronti in
pripoveduje podlosti in šibkosti strelskega jarka, kraja
spomina, pesmi, pričakovanja, bolečine in bitk.

Ukrivljeno drevo
avtor Beppe Casales
nastopata Beppe Casales in zbor iz Valcavasia
režija Mirko Artuso
glasba in kitara Isaac de Martin
sodelavec pri dramaturgiji Irene Lamponi
Slike in video posnetki Valeria in Tiziana Tomasulo

Ukrivljeno drevo

Zgodba o strelskem jarku

sobota 7. februarja 2015 - ob 18.00 uri

Vaša prisotnost je toplo zaželjena
Maria Teresa Bassa Poropat
Predsednica Pokrajine Trst

Gledališče Franco in Franca Basaglia
Trst, Ul. Edoardo Weiss, 13 – Park pri Sv. Ivanu
Brezplačen vstop do zapolnitve sedežev

Info europa@provincia.trieste.it – 040 3798 281 od 9.00 do 13.00

