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IZKAŽI SE 

Teja Boršić 

 
V vsakem od nas sta strast in želja po uspehu. 

 V vsakem se skriva nek skriti talent, nekaj, na kar je lahko ponosen. 
 

Naj bo to petje, risanje ali pa pisanje, vsako od naštetega po nečem izstopa in lahko naredi naš vsakdan ne tako 
vsakdanji. 
  
Tudi sama rada pišem, še raje pa skupaj z drugimi ustvarjam nekaj, na kar sem lahko ponosna. In priložnost, da 
sem storila ravno to, sem dobila lani, ko sem prevzela mesto glavne urednice našega šolskega časopisa Glažovna. 
Dobila sem možnost odkrivanja vsebin, ki jih pri rednem pouku nikakor ne bi morala pridobiti – kako napisati uvo-
dnik, takšen »ta pravi«, ki bo pritegnil dijake naše šole, kako oblikovati časopis v neko celoto in najpomembnejše, 
kako sodelovati z drugimi. 
 
Na srečo na naši šoli ne primanjkuje talentov za pisanje, brez katerih za nami prav gotovo ne bi bilo odličnih, edin-
stvenih in zares zanimivih številk Glažovne. Hvala vsem, ki ste podprli moje ideje in se za vsako številko posebej 
potrudili po svojih najboljših močeh.   
 
Zato lahko zdaj s ponosom povem, da ne obžalujem niti ene minute, ki sem jo porabila za naš šolski časopis. Verja-

mem, da imajo učitelji neko skrito moč, da v vsakem učencu najdejo njegovo najboljšo kakovost. Na srečo je moja 

mentorica to odkrila tudi v meni in mi omogočila, da sem ta talent tudi razvijala. To delo sem sedaj namreč tako 

vzljubila, da moram reči, da sem kar malo žalostna, ko moram svoje mesto predati naprej. Mesto bom seveda pre-

dala naprej, a veselje do tovrstnega dela bo ostalo v meni. Ko nekaj imaš, tega ne moreš kar tako izgubiti. Vsak ima 

ta nekaj v sebi, najdi ga, osredotoči se nanj in se izkaži! Verjemi, vredno je!  

GLAVNA UREDNICA SE POSLAVLJA 



Pred vami je drugačna izdaja Glažovne … 

Nastala je v želji, da vam prikažemo zanimivosti, posebnosti prihajajočega dogodka, na katerega se nekateri bolj, 

drugi manj pripravljajo.  

Najprej bi se rada zahvalila in zaželela naši odhajajoči urednici Teji uspešno pripravo na maturo in da bi še vedno 

prebirala članke iz šolskega časopisa. Spominjali se je bomo po mnogih preteklih Glažovnah, ki so na nas gotovo 

pustile velik pečat. Pa pustimo solzavo slovo na strani.  

Bliža se težko pričakovana premiera muzikala, ki nas, tako kot pred leti Mamma Mia, ne bo pustil ravnodušnih. 

Umetnost je na svetu zato, da nam popestri življenje. Nas na svoj edinstven način motivira in nas prepusti vsem sve-

tovom, katerih vrata si v enolični realnosti ne bi upali odpreti. Njen čar je v tem, da ni pomembno, ali razumemo 

bistvo njene melodije, slike, fotografije … Pomembno je, kako velik vtis bo na nas pustila in kako dolgo bo ostala z 

nami v stiku.  

 

NOVI GLAVNI UREDNICI 

Lara Tepeš, Valentina Bek 

GLAVNA UREDNICA SE POSLAVLJA 



Intervju s profesorico  

Agato Brantuša 

To je že drugi muzikal, ki ga prirejate. Od kod zanimanje za pripravo muzikala? Izvira to iz otroštva? Ste 

tudi sami kdaj sodelovali v kakšnem podobnem projektu? 

Zanimanje za muzikal se je pojavilo nekje po srednji šoli, ko sem obiskala London in si enega tudi ogledala 

(muzikal Chicago). Na splošno mi je glasba in ustvarjanje z njo v veliko veselje, saj sem obiskovala glasbeno 

šolo in sodelovala v mnogih pevskih zborih, nazadnje (žal) v nosečnosti pri Pegazovih muzah. Še posebej 

pa uživam opazovati glasbene ustvarjalce, ki na odru izžarevajo posebno energijo. To sem vedno občudo-

vala pri svojem bratu, ki je na odru postal neka nova oseba. Tega jaz ne zmorem, saj imam na nastopih 

precejšnjo tremo in česa takega, kar dijaki počnejo pri muzikalu, ne bi bila sposobna. V srednji šoli sem 

sodelovala v dveh malo večjih predstavah, ki sta se mi vtisnili v spomin. V eni smo plesali, v drugi smo pa 

tudi prepevali - skupaj s Tino Gorenjak in Miho Alujevičem, ki prav tako ustvarja muzikale v Avstriji. Sama 

izbira za pripravo muzikala na šoli pa izvira tudi iz velikega interesa dijakov, ki so si to res želeli početi 

(mislim predvsem na Ano Ferme pri Mamma Mii.) 

 

Zagotovo so pri pripravah mnogi vzponi in pa tudi padci. Kaj je po vašem mnenju tisto, zaradi česar je 

vredno vztrajati? Kaj so tiste pozitivne stvari, ki vam jih muzikal prinese? 

Sama premiera, stoječe ovacije, ko s skupnimi močmi dokažemo, da zmoremo. Ko opazuješ dijake, kako so 

vedno bolj povezani, med njimi delujejo neke notranje vezi, ki jih s težavo opišeš. Padci so le en del poti in 

nam prinesejo izkušnjo, iz katere se vsi nekaj naučimo. En sestanek s skupino lahko obrne odnose na gla-

vo. Neprecenljivo pa je opazovati vsakega posebej, nastopajoči iz predstave v predstavo doživijo nekaj 

novega, naredijo nekaj drugače, malo improvizirajo, se učijo drug od drugega in rastejo. V tem muzikalu je 

pa izjemnega pomena sodelovanje z Boštjanom, Željko in Tino. Strokovnjaka v poučevanju muzikala in 

igralka sta v vseh teh mesecih neprecenljiva izkušnja.  

Lara Tepeš 



Muzikala Mamma Mia in Briljantina sta svetovni uspešnici, a se med seboj precej razlikujeta. Bi se ju 

vseeno dalo primerjati? Kaj pa priprave, so letos kaj drugačne kot pred nekaj leti? 

 

Muzikala nimata hudo zapletene zgodbe in vsebujeta zelo znane pesmi, ki gledalca popeljejo v preteklost. 

Pri Mamma Mii so prišli na vrsto oboževalci Abbe, Briljantina pa ima tudi izvrstne hite, v katerih enostavno 

moraš uživati. Razlika v pripravah je v tem, da smo se lotili zadeve malo bolj sistematično, saj smo izpeljali 

avdicijo, ki nam je zadeve olajšala. Tukaj sva se z gospo Bernardo veliko naučili. Kdo ve, če bi zasedba bila 

enaka, če bi sami izbirali … Prav tako smo za ta muzikal začeli delati prej, zato v tem trenutku nismo v pre-

hudi časovni stiski. Kot sem pa že omenila, je največja razlika ravno v sodelovanju z zunanjimi sodelavci, ki 

so z dijaki preživeli kar nekaj časa. 

 

Ste se za muzikal Briljantina odločili sami ali vam je pri tej odločitvi kdo pomagal?  

 

V bistvu je to ideja članov muzikala Mamma Mia. Dijaki so namreč takoj po končanih predstavah začeli 

govoriti, da želijo takoj pričeti z novim muzikalom; izbrana je bila seveda Briljantina. Najbolj vztrajen je bil 

Mitja Škorja, tako da je delček zasluge treba pripisati njemu. Ideja je tako čakala do trenutka, ko smo skle-

nili, da ob 70-letnici šole pripravimo nov muzikal.  

 

Pri muzikalu zagotovo nimate samo vloge mentorice, temveč še mnoge druge. Lahko bi se reklo, da ste 

gonilna sila tega projekta. Je težko usklajevati vse te vloge poleg drugih obveznosti, ki jih imate? 

 

Pri takšnem projektu pač mora biti nekdo povezovalni člen. V preteklosti so mi organizacijske zadeve ved-

no predstavljale izziv, dokazala sem si, da zmorem, zato je ta naloga doletela mene. V samem procesu nas-

tajanja je pa res občasno organizacijski tempo tako hiter, da enostavno poleg službe s težavo izpeljem 

teden. Povezati vse stvari v celoto je na trenutke hud zalogaj in včasih se znajdem v strahu, da sem neka-

tere stvari spregledala. Osebno si želim stvar takoj v trenutku izpeljati in to mi včasih predstavlja stres, a 

hkrati tudi izziv.  

 

Kako bi v treh besedah opisali ekipo igralcev, plesalcev, pevcev? 

 

Sproščeni, zabavni, (ne)nasmejani. 

 

Kaj bi želeli za konec sporočiti gledalcem, ki že zagotovo nestrpno čakajo na premiero in njene ponovit-

ve?  

 

Poved iz muzikala »If you're having fun, you're number one« pove vse. Pričakujte predstavo mladih, sproš-

čenih, prijaznih dijakov, ki v večini to počnejo prvič in pri tem vedno bolj uživajo. Vsako morebitno napako 

bodo izpeljali tako, da je še opazili ne boste. Pridite, uživajte v poslušanju, sprostite se, z nami tudi zapojte 

in jih tudi med predstavo brez zadržkov nagradite z aplavzom. Pomenilo jim bo veliko. 

 



Intervju s profesorico  

Bernardo Leva 

Lucija Polajžer 

V letošnjem šolskem letu se je pričelo garanje ob pripravi muzikala Briljantina. Potrebno je bilo napisati scenarij, 

izbrati vloge igralcev in pričeti s temeljitimi vajami. Med vsemi glavnimi stvarmi pa je še ogromno nalog, ki jih je pot-

rebno pripraviti, npr. izbira kostumov, izdelava scene, iskanje ustreznega prostora za vaje … Ena izmed mentoric 

muzikala je profesorica Bernarda Leva, ki ima v tem času veliko obveznosti, a si je kljub temu vzela čas, da je odgo-

vorila na moja vprašanja. 

 

Kdo vas je navdušil za muzikal? Ali to izvira že iz vašega otroštva? 

Prvo izkušnjo z muzikalom sem imela že v osnovni šoli, ko sem sodelovala v šolski gledališki skupini, s katero smo se 

udeleževali državnih tekmovanj in dosegali lepe uspehe. Prav tako sem dolgo delovala v lutkovnem krožku, sicer 

sem pa z glasbo zaznamovana že od zgodnjega otroštva, ko sem se začela učiti igrati flavto in pozneje še klavir. Glas-

bo iz različnih muzikalov smo izvajali tudi pri pihalnem orkestru (npr. My Fair Lady, Fantom iz opere, Levji kralj …), 

nekaj znanih izvedb pa sem si ogledala na znamenitih odrih West Enda v Londonu. 

V svoji prvi službi na Gimnaziji Lava sem s sodelavko, prav tako profesorico angleščine in nemščine, pripravila muzi-

kal v angleščini Moje pesmi, moje sanje, s katerim so dijaki dokazali, da znajo kljub mladosti uspešno združiti znanje 

tujega jezika, igre, petja in plesa. 

Na ŠCRS smo pred nekaj leti pripravili muzikal Mamma Mia, ki je bil kljub začetnim pomislekom in negotovosti zelo 

uspešen. Ob pripravah na praznovanje 70-letnice ustanovitve naše šole pa je dozorela ideja, da bi podoben projekt 

na šoli še enkrat zaživel, in tako že od začetka šolskega leta pripravljamo muzikal Briljantina. 



Katera je bila tista ključna odločitev, da ste izbrali muzikal Briljantina? 

Razmišljali smo v več smereh, tudi o tem, da bi ustvarili čisto svoj muzikal, a na koncu smo se odločili za muzikal, ki 

so ga v večini poznali dijaki že od prej in so ga tudi sami predlagali. 

 

Kako so potekale avdicije za izbor igralcev? Je bila odločitev o vlogah zelo težka? 

Avdicije smo izpeljali s pomočjo Boštjana Korošca iz Vocal BK Studia, ki se profesionalno ukvarja z muzikalom. Ker je 

pri tej zvrsti potrebno znanje igre, petja, plesa in ne nazadnje angleškega jezika, je bil izbor glavnih igralcev toliko 

bolj zahteven. Imeli smo kar tri avdicije, dve že konec lanskega šolskega leta in zadnjo v začetku oktobra. K sodelo-

vanju smo že lansko šolsko leto povabili tudi vse zainteresirane bodoče dijake ŠCRS in vesela sem, da so se našemu 

vabilu odzvali v lepem številu.  

 

Kakšne naloge so vam kot mentorici muzikala dodeljene? 

Ukvarjam se predvsem s pevskim oz. glasbenim delom muzikala, seveda pa sva obe mentorici tudi režiserki. Imamo 

precej individualnih vaj, na katerih pilimo angleščino, igro ali petje, na skupinskih vajah, kjer dijaki vadijo koreogra-

fijo z Anjo Prešern in Uršo Medved, pa sva neke vrste motivatorki. 

 

Najlepša hvala za vaše sodelovanje. 

 



Preden spregovorimo kaj o našem projektu, nam povejte nekaj o vaših načrtih. Pred kratkim smo vas videli kot 
voditeljico na Emi, zdaj vas gledamo v nanizanki Dragi sosedje. Imate za naprej že kakšne posebne načrte in 
kako je sodelovati pri dveh tako uspešnih projektih? 
 
Načrtov in idej je vedno veliko, vendar zdaj tako intenzivno snemam Drage sosede v Beogradu, da bo realizacija 
naslednjega projekta še malo počakala. Tudi gledališki predstavi, v katerih igram že tretjo sezono (iLutka in Priz-
nam) sem trenutno malo postavila na stranski tir. Je pa to snemanje ena čudovita izkušnja, saj se je ustvarila ekipa 
duhovitih in ustvarjalnih ljudi. Odlično se razumemo in upamo, da se to vidi tudi v seriji. V našem poklicu so obdo-
bja, ko res garaš, vendar pa dober projekt in odlična ekipa odtehtata ves trud. 
 

Intervju z igralko  

Tino Gorenjak 

Zala Vipotnik 



Ali menite, da se pri nas premalo spodbuja mlade, da bi sodelovali v gledališču ali 
filmu? Kako lahko osnovnošolci in dijaki sploh pridemo do takšnih možnosti? 
 
Občutek imam, da se je v zadnjih nekaj letih to precej spremenilo. Sodelovala sem ali 
pa vsaj izvedela sem za filme, gledališke predstave, igralske delavnice, ki so namenje-
ne mladim oz. srednješolcem. Gotovo pa se več stvari dogaja v večjih mestih. Na sre-
čo je tukaj internet, preko katerega ste lahko bolje obveščeni o dogajanju. Menim, 
da je spodbujanje ustvarjalnosti mladih nujno. Meni osebno je to, da me je moj pro-
fesor francoščine v srednji šoli izbral za glavno vlogo v predstavi Eugèna Ionesca La 
Leçon (Učna ura), spremenilo življenje. Zaradi tega sem se sploh odločila, da posta-
nem igralka. Od tretjega leta starosti dalje sem namreč plesala sodobni ples in sem 
bila prepričana, da bom postala profesionalna plesalka. Izbrano sem že imela plesno 
akademijo v Amsterdamu. Nato pa sem ugotovila, da mi igra ponuja še širši spekter 
umetniškega izražanja. Nikoli mi ni bilo žal, da sem se tako odločila in sem večno 
hvaležna svojemu profesorju, da je prepoznal moj talent in me pri tem spodbujal. 
Čudovito se mi zdi, da imate tudi vi takšne profesorice. Tovrstni projekti vam bodo 
gotovo ostali za vedno v spominu, četudi ne boste nadaljevali po igralskih poteh. 
 
Kaj se vam je pri delu z našimi dijaki najbolj vtisnilo v spomin in kakšne so razlike 
med našim pristopom in pristopom profesionalcev? 
 
Kaj se mi je najbolj vtisnilo? Vsi vi! Ker ste čudoviti, dobrovoljni, unikatni, razigrani, 
duhoviti, željni ustvarjanja … Razlika je v prvi vrsti v tem, da so pri profesionalnih 
projektih vaje bolj skoncentrirane, da se dela v povprečju dva do tri mesece vsak dan 
po nekaj ur, da nastane dobra predstava. Pri vas te možnosti seveda ni, ker imate še 
cel kup drugih obveznosti. Vendar pa vaš entuziazem in veselje odtehtata marsikaj. V 
veliko veselje mi je delati z vami in biti v vaši družbi. Želim vam veliko užitka pri vsaki 
ponovitvi predstave in mnogo nepozabnih trenutkov ob vaših druženjih. 



Intervju z  

ŽELJKO PREDOJEVIĆ in BOŠTJANOM KOROŠCEM 

Zala Vipotnik 

Kaj vaju je najbolj presenetilo pri delu z našimi dijaki? 

Boštjan: Najprej me je najbolj presenetila vaša vnema - koliko si želite in ste 

pripravljeni delati; da ste že na začetku bili zelo dobro pripravljeni in ste vede-

li, kaj želite, predvsem pa to, da vam nič ni težko, kar je super in iz tega se lah-

ko razvije samo nekaj pozitivnega. Kar sem opazil in je tudi zelo pomembno, je 

to, da tudi če vam je kaj težko ali pa vam je nerodno (seveda nekaterim bolj, 

drugim manj), ste pripravljeni narediti tisti en korak naprej, četudi izpadete 

smešni sami sebi ali drugim. A le tako lahko v prihodnosti naredite nekaj bolj-

šega. 

Željka: Meni se je zdelo odlično, da ste bili zelo dobro pripravljeni, kar se tiče 

same vsebine Briljantine. Sama predpriprava je lepo stekla, seveda pa je treba 

potem nadaljevati s trdim delom. 

Kaj vse mora obvladati nekdo, ki se profesionalno ukvarja z muzikalom ? Se 

dá do tega priti z delom in trudom, ali so bolj pomembni talent in naravne 

sposobnosti? 

Željka: Oboje. Mislim, da se moraš roditi s talentom, da imaš odličen posluh in 

zelo lep glas in potem gre za trdo delo. To je kot vrhunski šport, kar pomeni, 

da moraš vedeti, koliko spiš, kaj ješ, koliko in kako treniraš, kdo je tvoj »vocal 

coach«, kdo te uči in tako naprej. Potem pa moraš svojo osebnost še nadgraje-

vati, da pride do izraza. 

Boštjan: Vsi nismo rojeni s super posluhom in super zmožnostmi, tako da vsi 

nismo vrhunski športniki, ne gremo na olimpijado in nismo svetovni prvaki. Po 

svojih možnostih lahko stvari vedno nadgradimo. Seveda je pomembno delo, 

delo, delo. Tudi tisti, ki smo rojeni z boljšimi predispozicijami, bomo ostali na 

neki določeni ravni, če svojega talenta ne razvijamo in če se ne bo razvoj nada-

ljeval v smer, ki bi jo želeli. Je pa res, da pri muzikalu ni vedno pomemben 

samo posluh, ampak tudi igra in ples. Tudi plesne in gibalne zmožnosti se do 

neke mere dá naučiti, če imamo dve levi nogi, malo težje. To je neke vrste 

obrt. 

Torej nekdo, ki je manj nadarjen, a pripravljen delati, lahko dohiti nekoga, ki 

je bolj nadarjen, ampak len? 

Boštjan: V veliki večini se zgodi ravno to, da tisti bolj talentirani nočejo toliko delati in jih zato tisti s slabšimi pre-

dispozicijami dohitijo ali so celo svetlobna leta pred njimi. 

 



 

Zdi se, da je muzikal zadnja leta vedno bolj popularen. Kaj menite, zakaj? 

Boštjan: Z muzikalom je tako, da je pravzaprav že dolga leta prisoten v Sloveniji. Mi se namreč 

ukvarjamo z njim že 10 let. V zadnjem času pa so v ospredju avtorski muzikali. V Sloveniji se to 

dogaja, ker je prišlo do bolj profesionalne produkcije, kjer se lahko predstava večkrat ponovi, ni 

omejena le na eno število. Pred leti to žal ni bilo mogoče, niti ni bilo ljudi, ki bi to lahko naredili. 

Ampak Slovenci imajo že vseskozi radi muzikal, vse skupaj pa se je začelo v petdesetih letih prejš-

njega stoletja na Broadwayu, tudi West Endu in od tam je šlo vse naprej. Vemo, da v Londonu in 

New Yorku potekajo nekatere predstave vsak dan, ob sredah in sobotah dvakrat na dan že več kot 

25 in 30 let. Ljudje s celega sveta jih hodijo gledat, med njimi tudi Slovenci. Slovenci pač nimamo 

takšnega teatra, zato mogoče prej muzikal ni bil toliko prisoten in je zdaj doživel večji razcvet. 

Kako se za navadnega dijaka, kot smo mi, začne pot resnejšega ukvarjanja z gledališčem ali glasbo? 

Boštjan: Predvsem je pomembno, da ob prvih majhnih spodrsljajih ne vržemo puške v koruzo in da 

raziščemo vse možnosti, ki jih imamo. Vsak si to predstavlja na drugačen način. To ni stvar, za 

katero bo dovolj pol ure na teden. Gotovo je dobro pogledati kakšen muzikal, zagotovo gremo na 

kakšno predstavo. Potem pa je več možnosti - npr. naš studio, poletne delavnice v juniju, ki trajajo 

10 dni in se zaključijo z manjšo predstavo. Druga možnost je gledališka delavnica, ker smo ugotovi-

li, da je to v porastu. Že karaoke na Youtubu so dovolj, da se sami naučimo neko pesem. Ni nujno 

porabiti veliko denarja, ker dandanes internet ponuja ogromno možnosti, ki jih naša generacija ni 

imela. Morda pa lahko povprašamo koga, ki se s tem ukvarja, ker nič ne pride samo od sebe. V 

našem studiu se seveda lahko vsak oglasi, dali mu bomo napotke in se z njim pogovorili. 
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Intervju s  

KATJO ZGOJZNIK  

Sara Leben 

Kaj nam lahko poveš o svojem liku v muzikalu? 

Imam vlogo pridne punčke, ki se uči in dela vse 

tako, kot pričakujejo starši. Ne počne nobenih nor-

čij in ne jezika. Označimo jo lahko kot nedolžno 

bitje; na začetku priprav sem izjavila, da je kot 

nuna, saj nikoli ne želi zabresti v težave (smeh). 

 

Bi lahko naredili kakšno povezavo s tvojo vlogo in 

puncami v današnjem času? 

Mogoče v tem, da se včasih punce smilimo same 

sebi in dolgo ne naredimo nič, da bi se kaj spreme-

nilo, ko nam prekipi, pa se vsem postavimo po 

robu in s tem nekaj tudi ukrenemo. To je na pri-

mer naredila Sandy, ko je popolnoma spremenila 

svoj videz. 

 

Kako gledaš na preobrat iz »pridne« v »poredno« 

punčko? 

Na ta preobrat gledam zelo spoštljivo, ker se je 

Sandy iz nežne punčke, ki si zaradi očeta ni upala 

nadeti niti uhanov, spremenila v pravo punco, šefi-

co, ki je bila kos trenutni situaciji, zato je Dannyja 

na koncu obvladala z malim prstom na levi roki.  

 

Misliš, da je ljubezen res lahko izgovor za takšno 

spremembo v načinu obnašanja? 

Gledano z njene strani, da. Preprosto je hotela 

imeti samo njega, ker ji je toliko pomenil in je žele-

la biti sprejeta tudi med njegove prijatelje in med 

»Pink Ladies«.  

 

Se na koncu muzikala zgodba obrne v prid Sandy 

in Dannyju? 

Po mojem mnenju da, ker sta na koncu vendarle 

skupaj. 

 

SANDY 



Intervju z 

ZALO VIPOTNIK 

Manca Posilović 

BETTY 

RIZZO 

Kateri lik predstavljaš na odru? 

Igram Betty Rizzo, ki je poznana kar pod imenom Rizzo. 

 

Kaj bi izpostavila pri svoji vlogi oz. kaj jo najbolj zazna-

muje? 

Na vajah s Tino Gorenjak sva se kar strinjali, da bi jo z 

eno besedo lahko opisala kot volkuljo. Je vodja krdela 

»Pink Ladies«, raznolike in razgibane družbe deklet, ki 

rade kakšno ušpičijo. Najbolj mi je všeč, da je zelo več-

plasten lik in ima tudi zelo močan razvoj skozi predstavo, 

ker to za mene kot igralko predstavlja velik izziv. Pravza-

prav je to moja najzahtevnejša vloga do zdaj, saj sem v 

vseh predstavah do zdaj igrala precej lažje like. Veliko 

preglavic mi povzroča tudi dejstvo, da imam dve solo 

skladbi. Ena od teh je zelo zahtevna balada, igralsko in 

vokalno, zato se počutim kar nekoliko živčno, ker se bliža 

premiera. Zadnji mesec bom verjetno morala veliko 

narediti na mentalnem delu, ker je to eden izmed ključ-

nih aspektov. O tem sva se že pogovarjali z vokalno men-

torico Željko Predojević, ki nam jo je v sklopu Vocal BK 

Studia zagotovila šola. Takšnega lika se ne smeš bati na 

odru, če ne, te lahko premaga. Drugi zahteven del moje 

vloge pa je odnos s Kenickiejem, ker je za nas, amaterske 

igralce, dostikrat težko vzpostaviti pristen stik na odru, 

še posebej, če gre za malo bolj zapleten odnos, ki je 

povrh vsega še romantičen. Tudi na to gledam kot izziv, s 

katerim se je bilo zanimivo spopadati. 

 

Slišala sem, da imate intenzivne priprave, saj se bliža 

premiera muzikala. Kako sploh potekajo te priprave? Bi 

morda kaj spremenila? 

Imamo več vrst priprav. Včasih so vaje pevske, včasih 

plesne, včasih igralske. Največ naredimo s Tino ali pa na 

intenzivnih vajah. Potekajo po preprostem receptu - 

delo, delo in delo. Med nastajanjem smo naleteli na 

nekaj problemov, ki jih moramo sproti reševati. Gre za 

običajen delovni proces, saj smo vendarle dijaki. To 

pomeni, da nas občasno na cedilu pusti disciplina. A tudi 

na tem delamo. 

 



Briljantina se odvija v angleščini, nam tujem jeziku. Kako si se torej lotila študija vlog? Ali si imela kaj težav? 

Skoraj vsak dan sem hvaležna, da mi angleščina res ne dela nobenih težav. To se je izkazalo kot nadvse koristno 

tudi pri muzikalu, še posebej zaradi moje vloge scenarista in malenkostne režije, kjer je bilo absolutno nujno znan-

je angleščine.  

 

Kaj po tvojem mnenju sploh pomeni igranje v enem izmed najboljših in najzahtevnejših muzikalov? Ali se še 

kdaj v prihodnosti vidiš pod žarometi, tako kot boš na dan premiere Briljantine? 

Veliko mi pomeni, da sem dobila to priložnost. Tudi za vlogo sem zelo hvaležna, ker se mi zdi, da me izmed vseh 

možnih najbolj potisne izven moje cone udobja. Ta izkušnja mi je dala ogromno, a ne samo na igralskem področju, 

ampak tudi na osebnostnem. Ko si tako izpostavljen, si se namreč prisiljen soočiti sam s seboj. Poleg tega se mi zdi 

neverjetno, koliko ljudi se trudi, da se bomo lahko mi, dijaki, na odru pokazali v najboljši luči. Tudi njim sem zelo 

hvaležna, ker nanje dostikrat pozabimo. Na koncu koncev tudi brez tistega, ki ti pomaga pri preoblačenju, predsta-

ve ne bi morali speljati. Upam, da bom tudi v prihodnje dobila kakšno tako priložnost. Sicer me profesionalne 

igralske vode ne zanimajo, ampak sta glasba in oder od nekdaj velik del mojega življenja in ob tem neizmerno uži-

vam. 

 

Meniš, da je bil izbor muzikala Briljantina prava odločitev?  

Da. Gre za klasiko, ki je vsem dobro znana. Je zabaven muzikal, ki skriva dobro razvite zgodbe. Kar pa je najbolj 

pomembno, pa je, da je za našo zasedbo muzikal popoln zaradi razmerja fantov in deklet, vsebine in narave. 



Intervju z  

ANO ERJAVEC 

Anja Šket 

Kako se imenuje lik, ki ga igraš v muzika-

lu? 

V muzikalu igram gospodično Lynch, rav-

nateljico šole. V vlogi ravnateljice sicer 

nastopim le v eni sceni, na šolskem plesu. 

Drugače pa kot stranska vloga sodelujem 

pri skupinskih plesnih in pevskih vložkih. 

Kakšen je karakter tvojega lika? 

Moj lik je po karakterju profesorski. V 

zgodbi je sicer manj priljubljen, ima vlogo 

postavljavca pravil. Kot vsaka odrasla 

oseba dobi s strani mlajše generacije 

nekaj neodobravanj, ravnateljski položaj, 

ki s svojimi načeli omejuje dijaško razi-

granost na šolskem plesu, pa to neodob-

ravanje še toliko bolj vzpodbudi. 

Kako ti je všeč lik, ki ga igraš? 

Lik, ki ga igram, mi je zanimiv, saj se moram kot dijakinja postaviti v vlogo starejše profesorske figure. Všeč mi je, 

da nimam vloge dijaka, ampak se lahko vživim v vlogo nekoga izven  "my comfort zone". 

Kakšni se ti zdijo kostumi, ki jih boš imela oblečene? 

O kostumih še ne morem ničesar razkriti, saj so še v nastajanju. Pričakujem nekaj bolj uradnega, najverjetneje 

pa bom nosila očala. 

Ima tvoj lik veliko besedila in ali se ga je bilo težko naučiti? 

Moj lik v primerjavi z drugimi nima veliko besedila, zato z učenjem nisem imela pretiranih težav. Je pa res, da je 

večina mojega besedila izrečena naenkrat, brez vmesnih prekinitev s strani drugih vlog, zato ga ne smem pozabi-

ti.  

Ali je potrebno veliko priprav za tvojo vlogo tudi izven vaj, ki jih imate v okviru šole? 

Vaje v šoli so koristne, ker nam pokažejo, kako naša vloga izgleda v sodelovanju z drugimi. Vsak pa se mora nan-

jo najprej pripraviti sam, jo ob ogledu filma spoznati in si zamisliti, kako se bo na odru predstavil. 

 

MISS LYNCH 



Intervju z  

NIKITO KOKOT FRENCHY 

Nika Artič 

 

Kaj ti na liku, ki ga igraš, ni všeč? 

Pri liku Frenchy me verjetno najbolj moti ta njena nepre-

mišljenost, to pa zato, ker sem po karakterju popolnoma 

drugačna. Brez nekega tehtnega premisleka pusti šolo in 

gre po svoji poti, jaz na drugi strani pa v situaciji še pred 

odločitvijo najdem vse možne zaključke oz. rešitve.  

 

Kaj so največji izzivi, ki jih predstavlja tvoja vloga? 

Meni osebno se je najtežje poistovetiti z likom, saj imava, 

kot sem omenila že prej, čisto različno mišljenje. Seveda 

pa je moj lik zelo povezan s svojimi prijatelji, kar mi malo 

olajša delo pri igranju, ker smo v realnosti med seboj zelo 

povezani. 

 
Kdo izmed gledalcev bi vzljubil tvoj lik v muzikalu? 

Vsak, ki se je v življenju našel na točki, ko enostavno ni 

vedel, kako nadaljevati. Odločitve so težka stvar in moj lik 

to zelo dobro predstavi.  

 

Kako bi s tremi besedami opisala Frenchy, ki jo uprizar-

jaš?  

Družabna, zmedena, ponosna. 



Intervju z  

BORNO TURNER  

Anže Novak 

Zakaj si si želela sodelovati v muzikalu Briljanti-

na? 

Muzikalu sem se pridružila, ker se na splošno veli-

ko ukvarjam z glasbo (pojem, igram klavir, pišem 

pesmi …) in ker se želim še v prihodnosti ukvarjati 

z igranjem in petjem. Takšna izkušnja vedno prav 

pride. 

Kakšno vlogo pa imaš v muzikalu? 

Imam eno izmed glavnih vlog, sem Marty, ena 

izmed »Pink ladies«, vmes pa se v igri tudi poja-

vim kot ena izmed navijačic. 

 

Imaš mogoče kakšne težave pri učenju besedila 

ali pri igranju vloge? 

Glede na to, da je muzikal v angleščini, ni tako 

velikih težav, pozorna morem biti predvsem na 

pravilno izgovorjavo in pa seveda, da kar govorim, 

tudi razumem. Pri igranju pa seveda velja enako, 

skušam igrati čim bolj naravno, tako da gledalci 

razumejo, kaj jim skušam sporočiti oziroma pove-

dati. 

Ti je vloga, ki ti je bila dodeljena, všeč? Zakaj? 

Vloga, ki mi je bila dodeljena, mi je kar všeč, saj se 

nekako sama najdem v njej – Marty je po karak-

terju zrela in samozavestna, razmišlja drugače kot 

ostali in to jo dela posebno. 

Kako pa potekajo vaje? 

Vaje potekajo intenzivno, seveda je premiera 

pred vrati, zato zdaj delamo po vseh svojih najbo-

ljših močeh. Na vajah pa je seveda obilo smeha, 

veselja in pa seveda trdega dela. 

 

MARTY 



Intervju z  

ANJO PREŠEREN  

Lara Tepeš 

Kako bi opisala svoj lik v muzikalu? Ti je kaj podoben? 

Moj prvi lik v muzikalu je navijačica. Ta lik nima posebnega značaja, saj samo pleše. Drugi lik, ki ga igram, pa je Cha 

Cha. Ta je precej samozavestna in je prav tako plesalka. Zaveda se, da je dobra v tem, kar dela, in je tega ni sram 

pokazati. Prav tako mora biti zapeljiva in zelo privlačna, obenem pa jo dojemam kot osebo z močnim značajem. Pri 

obeh likih sem v vlogi plesalke, v kateri se zelo dobro znajdem, saj sama v resničnem življenju tudi plešem. Kar se 

pa tiče samozavesti -  nekaj jo imam, nekaj pa jo tudi zaigram, da pride moja vloga bolj do izraza. 

Kaj ti je pri tvoji vlogi všeč in obstaja mogoče kaj, kar ti ni? 

Pri moji vlogi mi je všeč pravzaprav vse. Rada se preizkušam v različnih vlogah, če pa moram igrati zapeljivo, samo-

zavestno in dobro plesalko hkrati, se pa tega ne branim preveč. (smeh)  

Kako usklajuješ vlogo igralke in koreografinje? 

Ker sta vlogi pravzaprav povezani, mi usklajevanje tega ne dela veliko težav. Gre pa seveda za drugačen pristop, če 

nekoga učiš plesati ali pa sam nastopaš kot plesalec. 

Če bi se morala odločiti za eno, kaj bi bila raje, koreografinja ali igralka? 

Zelo težko vprašanje. Ker sem se kot koreografinja že velikokrat preizkusila, bi mogoče izbrala vlogo igralke, saj bi 

rada na tem področju dobila še več izkušenj in znanja.  

Če bi lahko, s kom bi svojo vlogo zamenjala? 

Mogoče s katero koli vlogo, ki bi imela več kot štiri vrstice. (smeh)  

 

CHA CHA 



Intervju z  

NEJO KUNST PATTY SIMCOX 

Maja Pirš 

Kakšno vlogo imaš v šolskem muzikalu? 

V našem muzikalu igram precej posrečeno navijačico Patty 

Simcox. Patty je samozavestna, zgovorna in je prava mala 

domišljavka. Je zelo zadovoljna sama s seboj. Drugače pa je 

tudi ambiciozna, vendar ne ravno priljubljena med svojimi vrst-

niki. Marsikdo se norčuje iz nje. Zelo izrazito kaže svoje navdu-

šenje in čustva, zato zna biti naporna. 

Ali sta si s Patty v čem podobni? 

Mislim, da sem precej drugačna. Nisem tako domišljava (no, 

vsaj upam.) Kot Patty znam biti tudi zelo energična, čeprav tega 

verjetno ne kažem navzven. Patty je popolnoma prepričana 

vase in verjame v to, kar pove. Kar veliko podobnosti med 

nama ravno ne najdem. Osebnostno sva si različni, vendar se 

trudim, da delček Patty najdem v sebi. 

Med igro se moraš čim bolj vživeti v vlogo. Kako ti to uspeva? 

Se ti morda zdi, da zaradi tega postajaš vedno bolj podobna 

liku, ki ga igraš? 

Tik preden vstopim v igro, poskušam postati navdušena nad 

vsem, kar se mi v življenju dogaja. V sebe poskušam vnesti vse lastnosti, ki jih vsebuje ta posrečena navijačica. 

Mislim, da sem pridobila delček samozavesti, kar mi ne škodi. Drugače pa mislim, da ne bom nikoli kakor Patty, 

čeprav ima tudi lepe lastnosti.  

Če bi imela možnost, bi pri svoji vlogi kaj spremenila ali morda dodala? 

Če bi bila Patty bolj podobna meni, bi mi bilo vsekakor lažje. Ampak to mi predstavlja poseben izziv. Vedno znova 

odkrivam in ugotavljam, ali znam vase vnesti tudi kakšne druge lastnosti. Upam, da bom od te vloge odnesla tiste 

dobre lastnosti, ki mi jih primanjkuje.  

Zagotovo si si film že mnogokrat ogledala. Ali si si pomagala še na kakšen drug način, da si pridobila izkušnje 

pri igranju vloge? Kako se pa počutiš na vajah? 

Patty je zelo poseben lik in ker nimam igralskih izkušenj, sem si veliko pomagala s filmom in ostalimi posnetimi 

muzikali. Z vlogo sem seveda zadovoljna in že to, da sem jo dobila, si štejem v čast. Vesela sem, da sem lahko del 

tega projekta in da sem videla, kako sploh nastaja predstava in koliko dela je za to potrebnega. Všeč so mi predv-

sem vaje, ki so polne energije. To pomaga pri vlogi in tudi sama se počutim zelo dobro in sproščeno. Všeč so mi 

zabavni trenutni s soigralci v muzikalu in glede na to, da sem dijakinja 1. letnika, sem spoznala precej dijakov, ki 

jih verjetno drugače ne bi. 



Intervju z  

LANO DRAGOVAN JAN 

Špela Kosernik 

Kako se pripravljaš na muzikal? 

Na muzikal se pripravljam predvsem z gledanjem 

različnih posnetkov na Youtubu, veliko pa tudi na 

vajah, ko poskušamo na različne načine izpeljati dia-

loge. 

Kako bi svojo vlogo opisala s štirimi besedami? 

Svoj lik bi v štirih besedah opisala kot razigran, 

vesel, nagajiv in mladosten. 

S kakšnimi izzivi si se srečevala skozi priprave? 

Menim, da se z vsakimi vajami na novo rešujejo in 

izboljšujejo stvari, zato ne bi mogla ničesar izposta-

viti. 

Zanima me še, ali meniš, da bo ves ta trud in prosti 

čas, ki ste ga vložili v ta projekt, na koncu popla-

čan, bo publika zadovoljna? 

Vem, da bo zadovoljstvo ob predvidoma uspelih 

nastopih povrnilo vse tiste trenutke, ko bi bila raje 

kot na vajah doma v postelji. 



Intervju z  

LUKO TACERJEM  

Aleksandra Kunstek, Alja Križanec 

Luka Tacer, dijak 4. letnika programa gimnazije, že drugič nastopa v šolskem 

muzikalu. Na odru je nastopal že pred tremi leti, in sicer v muzikalu Mamma Mia.  

Kako je ime liku, ki ga igraš? 

Mojemu liku je ime Danny Zuko. 

Nam ga lahko predstaviš? 

Danny je dijak na Rydell High School in vodja lokalnega ganga »T-Birds«. Je izjem-

no »kul« in pravi »mačo«. Temu primeren je tudi interes žensk zanj. V zgodbi se 

sooča s problemom razdvojenosti. Na eni strani mora biti »skuliran« vodja »T-

Birds«, na drugi strani pa še vedno želi osvojiti srce nežne Sandy, ki ji njegov 

domišljav in postavljaški značaj ni všeč. 

Ali se ti je težko poistovetiti z likom? 

Odvisno, nekatere scene so zelo zahtevne, druge malo manj. Najtežje je narediti 

ta preskok v obnašanju med samo predstavo. 

Opaziš kakšne podobnosti med likom in sabo? 

V bistvu ne veliko, sem pa opazil, da se nekatere Dannyjeve lastnosti začenjajo 

izražati tudi pri meni (ne vem, ali je to dobro ali ne). 

V muzikalu sodeluješ že drugič. Ali ti je letos lažje? 

Da in ne. Po eni strani je veliko lažje, saj že približno poznam postopek nastajanja 

muzikala in sem že bil v tej atmosferi. Je pa zagotovo težje oz. bolj odgovorno in 

tudi naporno zaradi vloge, ki jo imam letos, saj le-ta zahteva veliko dodatnih ples-

nih, pevskih in igralskih vaj. 

Kako bi opisal svoj lik s tremi besedami? 

»Kul«, »cocky«, šarmanten. 

Ali imaš veliko besedila in kako se ga naučiš, imaš kakšno posebno tehniko? 

Besedila imam precej veliko, pri učenju pa nimam neke posebne tehnike. 

Pomembno se mi zdi, da se pred samim učenjem besedila uspem nekako vživeti v 

sceno in ugotovim, kaj je sploh bistvo, kaj mora moj lik sporočiti. Ni najbolj 

pomembno, da vsaka beseda točno sledi scenariju. 

Kaj ti pri igranju povzroča največ težav? 

Pri igranju je najtežje preskakovati med dvema obrazoma, ki ju med predstavo 

kaže moj lik. Tudi telesna govorica je zelo pomembna in zahtevna, saj včasih s 

telesom povemo še več kot z besedami samimi. Zelo pomembna pa se mi zdijo 

tudi čustva in predvsem to, da vse skupaj ne izgleda kot igra, ampak kot vsakdan-

ja situacija in to je včasih težko doseči. 

DANNY 
ZUKO

 



Intervju s  

TOMAŽEM ZORINOM  

 

Manca Posilović 

 

Slišala sem, da imaš v muzikalu kar dve vlogi. Kateri sta torej ti dve vlogi?  

V muzikalu igram večino časa Sonnyja Latierrija, Dannyjevega prijatelja. 

Imam pa še dodatno vlogo, saj sem Teen Angel, zavetnik Frenchy, ki jo 

skozi pesem opomni, naj se vrne nazaj v šolo.  

Ali se priprava na obe vlogi razlikuje? Če da, kako? 

Priprava se seveda razlikuje, saj imam kot Sonny pretežno igralsko vlogo, med-

tem ko ima Teen Angel solo pevsko točko, za katero potekajo priprave skoraj 

vsak dan.  

Kaj bi morda izpostavil pri svojih vlogah oz. kaj ju najbolj zaznamuje? 

Sonnyja najbolj zaznamuje dejstvo, da je ženskar oz. mu gredo po glavi ves čas 

samo ženske, čeprav pa pogosto pri njih ni uspešen. Teen Angel pa je višje 

božanstvo, že odrasla oseba, ki mladino opozarja, jim daje življenjske lekcije.  

Katera od njiju te kot igralca bolj zaznamuje oz. ti je bolj ''pisana na kožo''? 

Bolj mi je na kožo pisan lik Sonnyja, saj se odlično znajdem v tej vlogi na odru 

in jo je prav zabavno igrati.  

Briljantina oz. Grease, eden izmed najbolj znanih muzikalov na svetu, z zače-

tkom v Ameriki, se odvija v angleščini, nam tujem jeziku. Kako si se torej lotil 

študija vlog? Ali si imel kaj težav? 

Študija sem se lotil tako, da sem se v literaturi pozanimal, kaj sploh predstavlja 

moja vloga. Ko sem to ugotovil, sem si poskušal ustvariti svojo vlogo na podla-

gi zapisanega in dodal še nekaj svojega. Nato se je bilo potrebno lotiti učenja 

besedila, kar je pri meni potekalo tako, da sem si velikokrat prebral stavek oz. 

verz pesmi, ki je bil zapisan, nato pa sem ga poskušal 'memorirati' oz. se ga 

naučiti na pamet. Seveda sem imel nekaj težav pri izgovorjavi nekaterih besed, 

ampak dobro, da imamo pri muzikalu profesorico Brantuša in profesorico 

Leva, naši anglistki, ki sta me rešili vseh dvomov pri izgovorjavi.   

Kaj po tvojem mnenju sploh pomeni ta preizkušnja , igranje v enem izmed 

najboljših in najzahtevnejših muzikalov? Ali se še kdaj v prihodnje vidiš pod 

žarometi? 

Po mojem mnenju igranje v muzikalu pomeni nadgradnjo samega sebe, preiz-

kušnjo, kako govoriti, plesati, peti pred množico ljudi ... Povrh pa se zaveš tudi 

tega, da nastaja muzikal na zelo visoki ravni in gre za zelo kompleksno zadevo. 

V vse to pa je potrebno vložiti ogromno truda in se odreči marsičemu. V priho-

dnje se še vidim pod žarometi, saj to delo opravljam z velikim veseljem in se 

dobro počutim na odru. 

SONY LATIERRI,  

TEEN ANGEL 



IntervjuJA z  

MARKOM TACERJEM in JAKO TURKOM 

Valentina Beg, Lara Tepeš 

Med intenzivnimi pripravami na muzikal sta čas za odgovore na naji-

na vprašanja našla dva izmed ključnih igralcev. Ker nista prijatelja 

samo v muzikalu, temveč tudi v realnem življenju, sta želela na najina 

vprašanja odgovarjati skupaj in nastal je prav zanimiv intervju. V nas-

lednjih nekaj vprašanjih boste lahko oba lika spoznali skozi oči same-

ga igralca in hkrati skozi oči soigralca.  

 

Kako bi opisal svoj lik? 

M: Stranski lik ob glavnem. Vedno na obrobju dogajanja. Ne iščem 

drame in v ljudeh vidim zgolj prijatelje. 

J: Roger v očeh drugih je otročji lik, nekdo, ki se ne zanima za ženske. 

Roger skozi svoj lik izraža otroško igrivost, ki jo človek po navadi izgu-

bi skozi odraščanje. 

 

Ali najdeš vzporednice med likom in sabo? 

M: Ne čutim se takšnega otroka, ljudi ne sprejemam na tako primitiv-

ni ravni, kot to dela Roger. Vse ni samo črno-belo.  

J: Oba sta pozitivna in si delita zdravo mero otročjega obnašanja, ki 

vedno popestri dogajanje na odru in pa ob njem. 

 

Če bi imel možnost, bi vlogo menjal? Zakaj da, zakaj ne? 

M: Svoje vloge ne bi menjal, saj nimam pretiranih izkušenj s petjem, medtem ko imajo druge vloge kar precej poudarka na 

samem petju. A če bi bilo več fantov in bi ti igrali še druge stranske vloge, bi zagotovo raje imel vlogo Rogerja kot kakšno 

drugo stransko vlogo, saj si želim izziva, ki mi ga igranje ponuja. 

J: Marku bi mogoče bolj ustrezala kakšna druga vloga, na primer vloga Sonnyja, saj ima ta več pozornosti na odru. Menim, da 

si tako talentirana oseba, kot je Marko, zasluži več časa na odru.  

 

Kaj »svojega« si vključil v lik? 

M: Zagotovo sem pustil svoj pečat s popestritvijo lika in tudi celotnega dogajanja. Veliko je bilo prilagajanja, saj moram v igri 

v ljudeh videti zgolj like, ki jih igrajo, ne pa tudi njihove zunanje zgodbe. 

J: Prvenstveno telo, glas in stas. Nikogar drugega si ne predstavljam v vlogi Rogerja. 

 

Kaj tvoj lik prinaša na oder? 

M: Vero v optimizem in pričakovanje konkretnih, dobrih odnosov. Ne delam razlik med superzvednikom Dannyjem Zukom in 

pa ostalimi vlogami, ki prav tako ogromno doprinesejo muzikalu. 

J: Srečo, igrivost in pa predvsem smeh.  

 

 

 

ROGER  KENICKIE 



 

Kaj ti na liku  ki ga igraš, ni všeč? 

J: Ni mi všeč, da igra alfa samca, ki se vedno znova izpostavlja oz. »meče ven«, hkrati pa ga je strah pokazati svoja čustva do 

določene osebe. 

M: Igrati moraš popolno nasprotje svoje osebnosti, saj nasploh nisi rad v središču pozornosti (večino časa). Zelo nerad ostajaš 

pod lučmi, a si pogosto edini izpostavljen na odru. 

 

Kaj so največji izzivi, ki jih predstavlja tvoja vloga? 

J: Izpasti »kul« pred vrstniki, kar pomeni, da ženski, do katere nekaj čutiš, tega ne moreš izpovedati oz. pokazati. Težava je tudi 

avto, ki ga moram v določenih trenutkih postaviti tako pred sebe kot pred punce. 

M: Največji problem pri njegovi vlogi je postati ekstremno »kul« človek. Takšen mora postati, čeprav vrstniki ne sprejmejo nje-

gove zaljubljenosti. 

 

Ali si pridobil na samozavesti, glede na to, da jo tvoj lik izžareva? Zakaj? 

J: Ne. Na splošno še vedno nisem najbolj samozavesten. Celotna stvar je dobra izkušnja in to je to. 

M: Njegovo izražanje pri igranju napreduje z linearno funkcijo. Mislim, da veliko bolje razume, kaj se od njegove vloge v muzika-

lu pričakuje. Zaradi tega je bolj sposoben interpretirati svoje misli na odru. 

 

Kdo izmed gledalcev bi vzljubil tvoj karakter v muzikalu? 

J: V prvi vrsti bi bili to ljudje, ki sicer sploh ne hodijo v teater. Moja vloga pogosto deluje razdvojeno, ločeno. Na eni strani je 

zelo čustvena, po drugi pa mora ohraniti svoj »kul« značaj. Menim, da bi se z mano lahko poistovetil predvsem moški spol. Vse-

splošna stigma namreč narekuje, da so fantje tisti, ki ne kažejo čustev, so »hladnokrvni« … 

M: Jaki bi za najboljšo vlogo dali nagrado ljudje, ki razumejo njegovo razdvojenost, a hkrati njegovo ostrino karakterja. 

 

Kako bi s tremi besedami opisal lik, ki ga uprizarjaš?  

J: Legenda, moč, skrb. 

M: Ponosen, sočuten, »kul«. 



Intervju z  

LUKO TURKOM  

Oto Šolman 

Glede na to, da nastopaš v muzikalu, me zanima, ali že od malega 

rad plešeš, poješ in nastopaš in kako si začel? 

Že od malega rad pojem. V pevskem zboru sem pel od 1. do 5. razre-

da in tudi sedaj še pojem v njem. Glede nastopov je tako: nisem ose-

ba, ki se rada ''hvali'' pred drugimi, ampak sem se z nastopi sprijaznil, 

saj sem večkrat nastopal s kitaro, s pevskim zborom itd. Sčasoma ti 

to postane všeč, še posebej, če te po nastopu kdo pohvali. Plesalec 

pa že od nekdaj nisem bil. 

 

Kakšno je tvoje mnenje o dogodkih, kot je muzikal, na šoli in ali uži-

vaš v tem? 

Zagotovo se mora na šoli nekaj dogajati. Takšni dogodki popestrijo 

vsakdan in mislim, da bi jih tudi v bodoče morali izvajati. Če uživam v 

tem, hja ... Na začetku sem bil seveda zmeden in mi je bilo težko, saj 

obiskujem prvi letnik in nisem nikogar poznal. Zdaj po skoraj šestih 

mesecih aktivnega dela smo se spoznali boljše in tudi delujemo bolj-

še. Uživamo pri delu in delujemo kot majhna družina. 

 

Glede na to, da vaje vzamejo veliko časa, kako jih uskladiš z obveznostmi v šoli? 

Vaje res vzamejo kar veliko prostega časa, ampak vse se da uskladiti. Kakšno stvar se moram naučiti kdaj pa kdaj 

prej kot dan ali dva pred testom. Res je, da včasih ''jamram'', nato pa se spomnim, da v muzikalu sodelujejo tudi 

dijaki 4. letnika, ki imajo poleg šole še maturo, maturantski ples ... 

 

Ali misliš nadaljevati šolanje v smeri kulture oz. umetnosti? 

Za zdaj te možnosti še nisem izključil, a je zelo majhna. 

 

 

VINCE FOUNTAINE 



Intervju z  

JAKO BRANTUŠA  

Maja Pirš 

Kakšna je tvoja vloga v muzikalu in kaj je zanjo značilno? 

V muzikalu imam eno izmed glavnih vlog. Igram Doodyja, ki 

je rahlo sramežljiv, vedno v svojem svetu, morda malce 

neumen, vendar prav poseben! Prizadevam si, da bi mi vlo-

ga čim bolj zlezla pod kožo, da se čim bolj vživim, da jo bom 

na odru čim bolje odigral. 

Kako sta si z Doodyjem podobna? 

Lahko rečemo, da sva si. Sva povezana, sploh v tem, da 

nama obema vsake toliko časa misli odtavajo stran. Lahko 

tudi rečem, da sem bil še pred kratkim malce sramežljiv, 

vendar ugotavljam, da pa zdaj res nisem več! Mogoče mi je 

pripomogel tudi muzikal, saj se imamo skupaj vedno lepo. 

Kako se individualno pripravljaš na muzikal in koliko časa 

ti to okvirno vzame? 

Individualno se pripravljam bolj malo, saj moja vloga ni toli-

ko pomembna v predstavi. Nimam veliko besedila. Besedilo 

in plesne korake si zelo hitro zapomnim, zato mi to tudi ne 

povzroča veliko težav in mi ne vzame veliko časa. Vadimo 

kar precej, vendar se mi zdi, da bi morda lahko vadili manj, 

če bi bili res vsi stoodstotno osredotočeni na delo. 

Bi si morda želel kakšno drugo vlogo? 

Ne bi želel nobene druge vloge, saj mi ta zelo ustreza. 

Nisem izbirčen glede vlog, ni mi pomembno, kakšno dobim. 

Skušam se čim bolj vživeti, da postane lik del mene in jaz del 

njega. 

Bi morda pri svoji vlogi kaj spremenil? 

Načeloma mi je vloga zelo všeč. Mogoče bi želel imeti malo 

več besedila, saj rad igram in se na odru počutim zelo prijet-

no. A kar je, pač je. Pri svojem delu se bom čim bolj potru-

dil. Upam in vem, da nam bo uspelo in da bo muzikal zelo 

uspešen. 

DOODY 



Intervju z  

ANŽETOM ŠUCEM 

Anja Šumlak 

Katero  vlogo imaš v muzikalu? 

Johnny Casino. 

Kakšen je ta lik? 

Med ljudmi je priljubljen, včasih tečen in strog.  

Ali priprave potekajo dobro? 

Priprave potekajo odlično, napredujemo zelo dobro. 

Kaj pričakuješ od muzikala? 

Da ustvarimo eno noro dobro predstavo. 

Bi raje igral kakšen drugačen lik ali ne?  

Ne. 

 

 

JOHNNY 
CASINO

 



 
 
Kdo sestavlja ekipo scenografov?  
Ekipo sestavljamo Lara Drimel, Jošt Logar, Iza Škufca, Nuša Bezjak, Jonatan Cencelj, Mojca 
Senica, Klara Senica, Alina Kajba, Amadeja Švab, Oto Šolman, Aleks Stančin, Marko Maček, 
Karlo Jurinčić in naša mentorica Helena Topolovec. 
 
Kaj sploh počnete kot scenografi? 
Naša naloga je, da predstavo podpremo scenografsko. To pomeni, da ustvarimo okolje za 
različne prizore v muzikalu Briljantina. Prav tako je naša pomembna naloga tudi, da med 
muzikalom spreminjamo postavitve na odru ter menjujemo scene, ki se odvijajo. Smo scen-
ski delavci. 
 
Kolikokrat se dobite in kako poteka vaše delo? 
Dobivamo se večinoma dvakrat na teden v popoldanskem času. Delamo tako dolgo kot lah-
ko in dokler nimamo dokončanega tega, kar smo se odločili narediti. Naše delo poteka hitro, 
smo natančni in spretni. Ko se stvari lotimo, jih vedno naredimo in dokončamo tako, kot je 
treba. Mentorica nam pomaga, če imamo težave. Seveda pa se nekateri od nas redno udele-
žujejo tudi vaj, ki jih imajo igralci na odru. 
 
Od kod črpate ideje? 
Ideje pridejo na plan, ko si zastavimo nek problem. Če vemo, da moramo na odru pričarati 
določeno vzdušje, poiščemo čimbolj inovativno, prepričljivo in enostavno idejo, kako bomo 
to izvedli. Glede na to, koliko nas je v naši ekipi, idej nikoli ne zmanjka, vedno se najde kaj 
novega in različni načini, kako bi lahko izvedli določeno situacijo. Kadar idej nimamo, nas 
usmerja mentorica, da najdemo prave iztočnice za potrebne scenografske rešitve.  
 
Kakšna je vaša ekipa? 
Smo prav lepa, dobra majhna skupinica marljivih dijakov naše šole, na katero se je moč 
zanesti. Delo opravimo hitro in dobro. Smo predani in to nas dodatno motivira h kreativne-
mu razmišljanju in ustvarjanju novih scenografskih možnosti. Naš trud bo poplačan, ko bo-
mo vse izpeljali tako, kot je treba.  
 
Nuša Bezjak 
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