zahvaljujemo se
Občini Miren Kostanjevica
Krajevni skupnosti Bilje
P&P
predvsem pa vsem domačim,
dragim in najdražjim
za podporo, pomoč, razumevanje,
vzpodbudo in potrpljenje.

Kulturno turistično
društvo “Zarja” Bilje
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komedija marca cAmolettija

rezija: ana facchini

igrajo
Bernard se otepa zakona, a z veseljem spretno krmari
med tremi zaročenkami. Vse tri so krasne, vse tri so
stevardese in vsaka od njih misli, da je edina. Ravno, ko
se želi Bernard s svojim popolnim sistemom pohvaliti
prijatelju Robertu, se njegov skrbno načrtovani urnik
začne podirati.
Pričakujte polet, poln ljubezenskih intrig, skrivalnic,
vrtoglavih sprememb, zapeljevanja, vzletanja in
pristajanja, vse to v ritmu norih 60ih.
Boeing Boeing, komedija Marca Camolettija, je
svetovna uspešnica in največkrat odigrana francoska
igra po vsem svetu, za kar je bila leta 1991 tudi vpisana
v Guinnesovo knjigo rekordov.

Bernard: Jože Bezjak
Jane: Neža Orel
Berta: Marjana Peric
Robert: Konrad “Korado” Beltram
Jacqueline: Maja Silič
Judita: Katja Nemec
šepetalki: Laura Bonutti Zuljan, Bojana Hirsch
scenograﬁja in graﬁčna oprema: Nika Zuljan
izdelava scenograﬁje: Andrej Nemec, Dominik Nemec,
Nika Zuljan
luč, ton: Flavio Hirsch, Andrej Nemec
glasba: Ana Facchini
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