Muzikal Mamma Mia! pozdravil 60-tisočo obiskovalko in v Vojniku z
dobrodelno noto pričaral prav poseben Dan žena
Kranjska Gora, Vojnik – Vrhunska igralsko-pevska zasedba muzikala Mamma Mia! podira mejnik za
mejnikom. 4. marca je v Kranjski Gori muzikal, ki je bil junija lani premierno uprizorjen v ljubljanskih
Križankah, pozdravil že 60-tisočo obiskovalko, Tejo Robič. Ob tej priložnosti je igralec Marjan Bunič v
imenu muzikala ge. Robič predal darilo.
Gostovanje muzikala Mamma Mia! v Kranjski Gori je imelo 4. marca prav poseben pomen. Na
predstavi v Dvorani Vitranc si je hit preteklega in tekočega leta ogledala že 60-tisoča obiskovalka,
Teja Robič in obiskovalec. Ta je v imenu vseh snovalcev predstave nagovoril igralec Marjan Bunič in
jima predal posebno presenečenje, nagrade, ki sta jih zagotovila sponzorja predstave, Petrol in Elan.
V Vojniku predstava z dobrodelno noto
Na Dan žena je muzikal Mamma Mia! razveseljeval občinstvo v Vojniku, ki ni skrivalo navdušenja nad
legendarnim muzikalom v slovenski preobleki.
Predstava v Vojniku pa ni bila nekaj posebnega le zato, ker se je odvijala na Dan žena, marveč tudi
zaradi svoje dobrodelne note. Del izkupička predstave in prostovoljni prispevki gledalcev bodo
namreč namenjeni družini 20-letnega Domna, ki je pred dvema tednoma izginil neznano kam. Zbrana
sredstva bodo namenjena iskalni akciji v upanju, da bi pogrešanega domačina, ki sicer študira pravo v
Veliki Britaniji, čim prej našli.
Aprila znova v dvorani Tabor
Muzikal Mamma Mia! se že 2. aprila vrača v Maribor, kjer bodo ob 19.30 uri znova zaživele
legendarne skladbe, ki jih je v slovenski jezik mojstrsko prepesnil Tomaž Domicelj, nadaljuje pa se
tudi turneja v drugih mestih po Sloveniji:









12. marec – Nova Gorica (Športna dvorana OŠ Milojke Štrukelj)
25. marec – Ljubljana (Hala Tivoli)
2. april – Maribor (Dvorana Tabor)
17. junij – Ljubljana (Križanke)
18. junij – Ljubljana (Križanke)
26. avgust – Portorož (Avditorij)
15. oktober – Celje (Dvorana Golovec)
12. november – Maribor (Dvorana Tabor)

Vrhunska predstava, ki je preprosto ne gre zamuditi
S svojimi glasovi v muzikalu navdušujejo udarne Dinamitke, ki jih sestavljajo Simona Vodopivec
Franko, Alenka Godec in Damjana Golavšek, medtem ko solze na oči prikliče romanca med Sophie, ki
jo igra Lea Bartha, in Skyem, ki ga upodablja Matjaž Kumelj.
Seveda pa ne gre pozabiti niti na vse tri mogoče očete Billa, Sama in Harryja, ki jih na odru
upodabljajo Gojmir Lešnjak - Gojc, Uroš Smolej in Marjan Bunič. Vse to pod glasbenim vodstvom
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Patrika Grebla in budnim očesom koreografinje Mojce Horvat. Muzikal Mamma Mia! je tudi po
pričevanjih navdušenih gledalcev vrhunska predstava, ki je preprosto ne gre zamuditi!
**
Projekt podpirajo:
Generalni sponzor: Petrol, d. d., Ljubljana;
Pokrovitelji: Steyer, Dspot, Sennheiser, Cosmopolitan, Hubmedia, Salsa, Elan, Firbas.
Foto: Mirko Kunšič in Prospot
Prodajna mesta:


Eventim: http://www.eventim.si/si/vstopnice/mamma-mia-338/promo.html

Sledite nam lahko tudi na:




Spletna stran: http://mammamia-muzikal.si/
Facebook: https://www.facebook.com/mammamiasi/
Instagram: https://instagram.com/mammamiasi/

Za dodatne informacije in želje za intervjuje in izjave se obrnite na anze@hubmedia.si.
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