
OBVESTILO O PREDSTAVI 
ROSE BERND (za dijake 3. letnika) 

V torek, 16. januarja 2018, si bodo dijaki 3. letnika v Kulturnem centru Janeza 

Trdine ogledali dramo Gerharta Hauptmanna ROSE BERND v režiji Mateje 

Koležnik in produkciji SLG Celje.  

Predstava se bo začela ob 12. uri in traja 90 minut. 

Dijaki 3. letnika bodo imeli pet ur pouka, nato bodo odšli v KC Janeza Trdine in si 

ogledali predstavo. Profesorji spremljevalci bodo pred ogledom v avli KC preverili 

prisotnost.  

Cena vstopnice je 9 evrov. Razredni blagajniki naj v torek, 16. 1., do glavnega 

odmora v tajništvu prevzamejo vstopnice z natančnim seznamom gledalcev.  

 

O PREDSTAVI  

Gerhart Hauptmann: Rose Bernd 
 

ZGODBA MLADE ŽENSKE, KI ZARADI SVOJE NEOBIČAJNOSTI PADE V NEMILOST OKOLICE.  

Režija Mateja Koležnik 

Igrajo 
Bojan Umek / Branko Završan, Liza Marija Grašič, Andrej Murenc, Pia Zemljič / Lučka 
Počkaj, Igor Žužek, Aljoša Koltak, David Čeh, Barbara Medvešček, Manca Ogorevc, 
Tanja Potočnik, Igor Sancin, Damjan M. Trbovc 

 

Pisatelj in dramatik Gerhart Hauptmann (1862–1946) je leta 1912 prejel Nobelovo nagrado 
za književnost in poleg Bertolda Brechta velja za najpomembnejšega ustvarjalca nemškega 
naturalizma. Dramo Rose Bernd je zasnoval, ko je bil porotnik na sodišču in se je srečal s 
primerom petindvajsetletne detomorilke Hedwig Otte. 

Rose je mlado dekle, razpeto med svojimi željami in pričakovanji okolice. Odlaga poroko z 
Augustom Keilom, četudi si je njen oče silno želi, saj bi s tem rešila njune gmotne težave. 
Poročeni Flamm se spogleduje z Rose, ki se zaljubi vanj, on pa se izgovarja na bolehno ženo 
na invalidskem vozičku. Rose zanosi in se odloči poročiti z Augustom, čeprav otrok ni njegov 
... 

 

 



Rose Bernd je popolna predstava. Popolnost je v vseh odrskih elementih – … 

Melita Forstnerič Hajnšek, Večer 

Umetnost mora odpirati okna in razpirati obzorja, pa če je za njimi sonce ali oblaki. 

Mateja Koležnik, Delo 

NAGRADE  

 Liza Marija Grašič – Borštnikova nagrada leta 2016 za mlado igralko (tudi za vlogo 
Rose Bernd) 

 Liza Marija Grašič – Večerova nagrada za igralske dosežke v sezoni 2015/2016 (tudi 
za vlogo Rose Bernd)  

 Predstava Rose Bernd – nagrada Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije 
za najboljšo uprizoritev v sezoni 2015/2016 

(http://www.kcjt.si/dogodek/rose-bernd/3754) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kcjt.si/dogodek/rose-bernd/3754

