


Že od nekdaj. A, kaj narediš, če se 
hočeš poročit, pa ne najdeš ta prave? 
Kaj narediš, če najdeš ta pravo, pa se 
ona noče poročiti s tabo? Kaj narediš, 
če zasnubiš 20 žensk v dveh letih in ti 
vsaka reče: »NE?!« In kaj narediš, če ti 
kakšna reče: »DA?« 

»Kako osvajati žensko, če se hočeš 
družiti le en večer, in kako osvajati 
žensko, da bo ostala s tabo dlje časa? 
Ali plešavost pomaga? Kakšna je for-
mula za uspešen zmenek? Pojma ni-
mam! Sem jih dal pa veliko čez!«

V osebno izpovedni komediji Vid  Val-
ič išče odgovore na ta vprašanja in 
morda bo prav on tisti, ki bo na koncu 
dahnil: »DA!« 
Najbrž ne … a mogoče … 

Tvoj bodoči bivši mož je komedija, 
v    kateri najdete koščke svojega            
življenja, Vid pa vam priskrbi lepilo, 
da jih spet zlepite skupaj.

Gledalke in gledalci z nakupom               
vstopnice ne dobijo dejanskega      
lepila.

O VIDU VALIČU

Vid je član igralske družine Valič, vnuk Aleksandra, sin           
Iztoka in brat Domna Valiča.  

Kot eden pionirjev in težkogategornikov domače 
stand-up scene je na njej pustil pomemben pečat 
kot komik in organizator predstav v KUD-u France 
Prešeren, 2006 – 2012. Sedem let se je ukvarjal tudi z 
improvizacijo v Impro ligi in Gverila teatru. 

TV – občinstvu se je prikupil z oddajama Slovenija ima     
talent ter Vid in Pero šov, z epizodnima vlogama je 
nastopil tudi v serijah Strasti in Čista desetka. 

Z Denisom Avdičem sta blestela v šovih Udar po 
moško in Udar po moško 2; v stand-up predstavi SLO 
vs CRO je združil moči z Ivanom Šarićem; s Katarino 
Čas, Anžetom Zevnikom, Luko Cimpričem, Andrejem 
Zupancem in Vidom Klemencem so na oder postavili 
prvo gledališko videoigro Ebola; leta 2016 je posnel 
prvi slovenski TV-roast, kjer so ga »cvrli na žaru« mno-
gi uveljavljeni stand-up komiki iz Slovenije in Hrvaške, 
v letu 2017 pa je z izbranimi komiki posnel še serijo 
polurnih oddaj StendAp predstavlja.


