
organizirata 

festival 
nenavadne 
9

normalnosti 
MEMORIAL FEDERICU PAULINU

.mednarodni 
Centro Studium Gorizia

Consorzio Isontino Servizi Integrati

Comune di Gorizia

gr
af

ic
a:

 A
nn

al
is

a 
Pe

tr
i

Lions Club Gorizia Host

Prost vstop
Prostovoljni prispevki bodo namenjeni 

dnevnemu centru Anffas

V SODELOVANJU Z
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Varstveno delovni center Nova Gorica

Ustanova je javni socialno varstveni zavod, ki 
skrbi za odrasle osebe z motnjo v duševnem 
razvoju in osebe s pridobljeno možgansko 
poškodbo. Center izvaja celodnevno varstvo, 
rehabilitacijo, storitev vodenja, varstva in za-
poslitve pod posebnimi pogoji ter zdravstve-
no negovalno storitev.

Librilliamo – Centro Studium Gorizia

Librilliamo je projekt Centra Studium, ki 
združuje dijake, ki izvajajo bralne urice otro-
kom v šolah. Mladi, ki sodelujejo v projektu 
so ustvarjalci tedna otroške književnosti, ki je 
potekal od 15. do 21. aprila 2018 v Palači 
de Grazia v Gorici, v katerem je sodelovalo 
več kot 1700 otrok in dijakov vseh starosti.

CISI (Consorzio Isontino Servizi Integrati)

Socialno združenje CISI je lokalna organiza-
cija, ki združuje vseh 25 občin na pokrajin-
skem območju Gorice in avtonomno deželo 
Furlanijo-Julijsko krajino. Deluje na celotnem 
pokrajinskem ozemlju in upravlja storitve v 
korist mladih in odraslih invalidov v skladu z 
zakonom R. 41/96.

Vrata v Aličin svet
Svobodna gledališka priredba po delu Lewisa Carolla
“Alica v čudežni deželi” 
Režija Erica Gasparinic

sobota, 9. junij 2018
ob 18.00

Občinsko gledališče G. Verdi
Ul. Garibaldi 2/a iz Gorice

Italija



Režija in scenografija
Erica Gasparinic iz CISI-ja

Organizacija
Zaposleni iz DC ANFFAS iz Gorice
Erica Del Torre, Davide Montagner,

Federica Pisu, Laura Pino,
Luca Bazzeo, Santo Conte.

V sodelovanju z
zaposlenimi iz VDC Nova Gorica

Aleksandra Sedevčič, Ana Lukežič,
Anja Ðurđević, Martin Fabjan, 
in prostovoljka Kristina Bijuklič

Igralci
Barbara Mascalchin, Davide Franco, 

Eros Tofful, Franca Macus, 
Giovanna Poldelmengo, Lorenzo Frutti, 

Maurizio Contino, Michele Frasca, 
Paola Prizzi, Roberto Lango, 

Teotimo Bon, Adrijan Gregorič, 
Ana Sušnik, Andrej Gorkič, 
Boštjan Pajntar, Ines Cijan, 
Marko Lozej, Mojca Vuga, 

Valentina Bukovec

Gostovanje
dijakov iz projekta Librilliamo

Uporabniki iz  Dnevnega centra 
ANFFAS iz Gorice  in slovenski 
prijatelji iz Varstveno delovnega 
centra Nova Gorica  nastopajo 
skupaj v gledališki predstavi.

ANFFAS pomeni Združenje družin 
oseb z motnjo v duševnem razvoju.
Gledališko skupino vodi učiteljica 
Erica Gasparinic. 

V predstavi sodelujejo tudi dijaki iz 
projekta “Librilliamo”.

Predstava se imenuje “Vrata v Aličin 
svet”. 

Igralci so se na skupnih vajah 
srečevali in spoznavali, našli so nov 
način sporazumevanja ter skupaj 
pripravili predstavo.

V predstavi lahko vsakdo doživi 
pravljične zgodbe iz romana “Alica 
v čudežni deželi” in postane igralec 
za en dan.

To besedilo je napisano v lahko 
berljivi in razumljivi različici.

Predstava je svobodna gledališka priredba po knjigi 
Lewisa Carrolla “Alica v čudežni deželi”.
To je zgodba o domišljijskem svetu, svetu ključev, 
ogledal, čarobnih slaščic, barv, sanj in skrivnih vrat. 
Vrat, ki odpirajo poti do krajev, kjer se junaki spletejo 
v zgodbo pogledov, besed in srečanj. Vsakdo prinaša 
sebe skozi prostor, čas in gib.

»Gledališče je poezija, ki vstane iz knjige 
in postane človeška.«
Federico García Lorca

ANFFAS Onlus Gorizia
Neprofitna organizacija ANFFAS Onlus, dru-
štvo družin oseb z motnjo v duševnem razvoju 
je združenje staršev, družinskih članov in pri-
jateljev oseb s posebnimi potrebami. Društvo 
ANFFAS Onlus je v Gorici prisotno od leta 
1968. Deluje na območju pokrajine in zago-
tavlja različne storitve in podporo osebam z 
motnjo v duševnem razvoju, njihovim staršem 
in družinam.

Lions Club Gorizia Host
Lionsi delujejo vse od leta 1917 v duhu ge-
sla »we serve«, ki ga je oblikoval ustanovitelj 
Melvin Jones. Lions Club Gorizia Host si že od 
leta 1958 prizadeva za spodbujanje kulturne 
in socialne rasti Gorice in njenih prebivalcev 
ter pogosto rešuje dejanske materialne in du-
hovne stiske. 

Vrata v Aličin svet
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Ponovitev predstave četrtek, 14. junij 2018 ob 18.30
Mladinski center Vrtojba

Ulica 9. september 72 - Vrtojba Slovenija
Prostovoljni prispevki bodo namenjeni VDC Nova Gorica


