
MAMMA MIA – (vtisi z ogleda muzikala) 

 

 

Muzikal mi je bil že prej všeč kot film, tako da sem se ga zelo veselila videti v živo. Všeč so 

mi bile pesmi. Mislim, da so pesmi zelo dobro prevedli. Všeč mi je bila tudi scena. Videlo se 

je, da so se vsi igralci in plesalci dobro potrudili s petjem, plesom in igranjem hkrati. 

 

Iva, 8. razred  

 

 

Ob ogledu muzikala Mamma Mia sem se zabavala. Všeč mi je bila živa glasba, petje, igralci 

… Ne bi znala povedati nobene pomanjkljivosti, saj je po moje ni bilo. Na začetku me je malo 

motila pozna ura, a se je izplačalo. Komaj čakam na še kakšno podobno predstavo. 

 

Nika, 8. razred 

 

 

Na predstavi Mamma Mia je bilo super in večkrat bi si jo še ogledala. V predstavi so 

nastopale znane osebe. Super je bilo. 

 

Maja, 8. razred 

 

 

Zelo sem hvaležna in vesela, da sem dobila priložnost in med moje izkušnje zapisala ogled 

muzikala. Še nikoli nisem bila na podobni predstavi, ki je obenem še na tako visoki ravni, 

zato je bilo to zame res posebno doživetje. 

Že takoj na začetku me je navdušila glasba v živo, ki je bila res enkratna. 

Samo zgodbo muzikala sem sicer že poznala, saj sem si večkrat ogledala film z istim 

naslovom. Tudi scena je bila čudovito postavljena, sploh ko so prišli prvi nastopajoči in je vse 

oživelo. 

Med nastopajočimi sem prepoznala tudi nekaj znanih obrazov. Npr: Gojca, Alenko Godec, 

Matjaža Kumlja … Mislim, da si zaslužijo vse spoštovanje in občudovanje, saj so morali 

pokazati vsestranski talent: petje, igro, ples in še kaj. 

Imajo čudovite vokale in ob vsem tem je v dvorani nastalo prav posebno vzdušje. 

Vsa besedila so bila v slovenščini, kar me je presenetilo. Tudi sama predstava je bila 

zanimiva, komična in tudi čustvena. 

Kljub pozni uri me utrujenost ni premagala, saj je bilo dogajanje na odru preveč zanimivo.  

Na koncu je sledil bučen aplavz, ki se mi bo za vedno vtisnil v spomin. 

 

Nina, 9. razred 

OŠ ŠALOVCI 


