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Ekipa ustvarjalcev
Prevajalec
Eva

Bruno Hartman,

Mahkovic,

režiser Aleksandar Popovski,

scenografka Nastja

Miheljak,

dramaturginja

kostumografka

Jelena

Pro-

lektorica Barbara Rogelj, oblikovič, avtor
glasbe Laren Polič Zdravič,
(študijsko) Jaka Bombač,
kovalec svetlobe Boštjan Kos, asistent režiserja
asistentka kostumografke Nina Prelovšek.
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