
Galerie města Přerova ve spolupráci s Divadlem Dostavník pořádá 
PRVNÍ ročník letního festivalu ochotnických divadelních souborů 
pod širým nebem v rámci  

Letní divadelní scény 2013

PROGRAM:

Vstupné 50 Kč.
Předprodej a prodej vstupenek před představeními v Galerii města 
Přerova (Horní nám. 1). Více na: 
http://www.prerov.eu/cs/o-prerove/galerie-mesta-prerova/letni-divadelni-scena nebo 
www.divadlodostavnik.cz.

každý čtvrtek v 19.30 hod.
27. června až 1. srpna 2013
mezi hradbami přerovského zámku
V případě nepříznivého počasí bude představení operativně 
přesunuto do sálu v Klubu Teplo na Horním náměstí.

autor: Bohumil Hrabal – Václav Nývlt, režie: Režie: Ladislav Valeš 
Příběh jednoho užvaněného tanečního mistra, který tančit neumí, ... ale je mu doma 
samotnému smutno. Divácká adresa: od 12 let výše

 27. června:  Rádobydivadlo Klapý: „Taneční hodiny pro pokročilé“

autor: Marc-Gilbert Sauvajon, překlad: Jaromír Janeček, režie: Petr Rada
Ďábelsky rozehraná partie manžela, kterak získat zpět svoji ženu za pomoci jejího milence 
i své milenky. Divácká adresa: 14 – 99 let

 4. července:  Divadlo Devítka, Ostrava – Pustkovec: „Kachna na pomerančích“

autor: Zoltán Egressy, překlad: Táňa Notinová, režie: Vratislav Mikan ml.
Tři fotbaloví rozhodčí v jedné šatně a spousta nevyřízených účtů. Hořká (nejen) fotbalo-
vá komedie o třech dějstvích a dvou poločasech. Divácká adresa: nevhodné pro děti

 11. července:  Divadlo JakoHost, Plzeň: „Šťovík, pečené brambory“

autor: Robin Hawdon, překlad: Martin Fahrner, režie: Radim Blaško a Jana Štěpánová 
V den svatby se ženich probudí v posteli ve svatebním apartmá se zcela neznámou 
dívkou. Protože jeho nastávající má každou chvíli dorazit, začne vymýšlet, jak vše zaka-
muflovat a na poslední chvíli svou svatbu zachránit. Divácká adresa: 12 – 100 let

 18. července:  Divadelní soubor AMADIS, Brno: „Úžasná svatba“

autor:Dodo Gombár, překlad: Vladimír Fekar, Martin Volný, režie: Martin Volný
Vždycky někde svítí světlo naděje a vždycky stojí za to za ním jít. 
Divácká adresa: 15 – 100 let

 25. července:  Divadlo bez zákulisí, Sokolov: „Třetí věk“

autor: Roman Vencl, režie: Jana Štěpánová 
Věřte, že vypůjčená jachta nebude tím hlavním problémem společné dovolené dvou 
nesourodých manželských párů. Divácká adresa: 13 – 100 let

 1. srpna:  Divadelní spolek Kroměříž: „Dovolená po česku“

Změna programu vyhrazena. 

Festival je organizován za finančního přispění Olomouckého kraje.


