
  

 

 

 

Gledališka olika 

 
PRIHOD 

 

☼ Najprej vstopi moški, na sedež najprej sede ženska. 

☼ Zamujanje na ogled predstave je nezaželeno. 

☼ Na začetek predstave smo opozorjeni s signalom. 

☼ Če zamudimo, sedemo na prvi prosti sedež in se ne prerivamo do svojega. 

 

GARDEROBA 

 

☼ Je prostor, kjer odložimo, svojo garderobo pred vstopom v dvorano. 

☼ Vrednih predmetov tu ne puščamo! 

 

VSTOP 

 

☼ Ob nakupu vstopnice dobimo natančne podatke o našem sedežu (številko, 

vrsto). 

☼ Sedež zasedemo pred začetkom prireditve. 

☼ Po hodniku in stopniščih hodimo po desni strani in ne prehitevamo 

obiskovalcev pred nami. 

 

Pred začetkom predstave najprej izključimo mobilni telefon in ostale zvočne 

naprave (ure ...) Večinoma tudi ni dovoljena uporaba foto aparatov.   

 

 

KAKO DO SEDEŢA 

 

☼ Do sedeža na sredini vrste se prebijemo tako, da že sedečim kažemo svoj 

obraz in ne hrbet. Če vstanejo, se zahvalimo. 

☼ Če nekdo zasede naš sedež, se ne jezimo, ampak ga vljudno opozorimo na 

to. 

☼ Vrste si sledijo od spodaj navzgor, sedeži pa od leve proti desni. 

☼ Torbice nikoli ne odložimo pod sedež. 

 

OBNAŠANJE MED PREDSTAVO 

 



  

 

 

☼ Naše naslonjalo za roke se nahaja na naši desni strani! 

☼ Če sedimo na skrajni levi strani, sta naša oba naslonjala. 

☼ Ne segamo na sedeže naših sosedov, saj to povzroči neprijetno počutje in 

vstopanje v njihovo intimo. 

☼ Ne brcamo in se ne presedamo na sedežu. 

☼ Če ne vidimo, vljudno najdemo rešitev. 

☼ Ne komentiramo dogajanja na odru. V dvorani naj bo vedno tišina, ker z 

govorjenjem in hrupom motimo nastopajoče in ostale gledalce pri 

spremljanju dogajanja. Ti si želijo v miru spremljati predstavo, brez naših 

pripomb in opazk! 

☼ Vnašanje kakršne koli hrane in pijače v gledališko dvorano ni primerno, tudi 

če gre samo za bonbone. 

☼ Če smo prehlajeni, raje ostanimo doma, saj bi s kašljanjem motili druge. 

☼ Dajanje takta z rokami ali nogami ni primerno. 

 

Med nobeno predstavo ne vstajamo, ampak mirno počakamo do konca ali 

do odmora.  

 

 

PLOSKANJE 

 

☼ Je čustvena reakcija gledalcev na nek dogodek. 

☼ Z aplavzom izrazimo navdušenje, priznanje, ocenimo nastopajoče in 

njihovo igro. Dokler ploskanje popolnoma ne utihne, ne odhajamo iz 

dvoran. 

☼ Dolžina aplavza ni določena. 

☼ Če nam predstava ni bila všeč, nam ni potrebno ploskati. 

☼ Vljudno je, da se nastopajoči za aplavz zahvalijo. 

☼ Nikoli ne ploskamo pri izvajanju drţavne himne ali ţalnih koncertov! 

 

 

 

 


