
Letní divadelní scéna 2013

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.

Hugo, obklopen milenkami, vede poklidný manželský život s Liz. Ta 
pocítila po patnácti letech harmonického manželství jistou „únavu“. 
Našla si milence a chce od manžela odejít. Hugo volí zvláštní, ale 
účinnou taktiku, jak získat svoji ženu zpět - nabídne Liz, že vezme vinu 
manželské krize na sebe a nechá se nachytat in flagranti se svojí 
sekretářkou. Současně ji požádá, aby pozvala svého milence a vyřešili 
společně otázky rozvodu. 

Divácká adresa: od 12 let výše

V případě nepříznivého počasí bude představení operativně přesunuto do sálu 
v Klubu Teplo na Horním náměstí.

Festival je organizován za finančního přispění Olomouckého kraje.

Kachna na pomerančích (autor: Marc-Gilbert Sauvajon, překlad: Jaromír Janeček)

Divadlo Devítka
4. července v 19:30

Osoby a obsazení:
Hugo Preston  ................................................ Marcel Stejskal
Liz Preston  ................................. Pavla Hanulíková Glistová
Madame Gray  ........................................ Jaroslava Syslová
John Brownlow  .................................................... Petr Rada
Patricie Forsyth  ...................................... Iveta Šitavancová
Režie:  ......................................................................Petr Rada
Nápověda: .................................................Lucie Janíčková
Zvuk, světla:  .................................................. Zdeňka Kulová
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Tři fotbaloví rozhodčí v jedné šatně a spousta nevyřízených 
účtů. Hořká (nejen) fotbalová komedie o třech dějstvích a 
dvou poločasech. 

Divácká adresa: nevhodné pro děti

V případě nepříznivého počasí bude představení operativně přesunuto do sálu 
v Klubu Teplo na Horním náměstí.

Festival je organizován za finančního přispění Olomouckého kraje.

Šťovík, pečené brambory (autor: Zoltán Egressy, překlad: Táňa Notinová)

Divadlo JakoHost, Plzeň
11. července v 19:30

Osoby a obsazení:
Hlavní rozhodčí  .................................................Pavel Bárta
1. pomezní  rozhodčí ..................................  Radim Brejcha
2. pomezní  rozhodčí  .....................................  Jakub Klíma

Režie:  ...................................................... Vratislav Mikan ml.
Scéna:  .......................................................... Marek Marovič
Výroba scény: ................. Ondřej Beneš, Vladimír Novotný
Zvuk, světla:  .................................................. Michal Herzog
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Na tuhle svatbu hned tak nezapomenete! V den svatby se ženich 
probudí v posteli ve svatebním apartmá se zcela neznámou dívkou. 
Protože jeho nastávající má dorazit během několika minut, začne 
vymýšlet plán, jak vše zakamuflovat a na poslední chvíli svou svatbu 
zachránit. 

Divácká adresa: od 12 let výše

V případě nepříznivého počasí bude představení operativně přesunuto do sálu 
v Klubu Teplo na Horním náměstí.

Festival je organizován za finančního přispění Olomouckého kraje.

Úžasná svatba (autor: Robin Hawdon, překlad: Martin Fahrner)

AMADIS, Brno
18. července v 19:30

Osoby a obsazení:
Bill, ženich ..................................................... Ondřej Buchta
Tom, svědek .........................................................Josef Širhal
Judy, děvče ............................................Blanka Plotěná j.h.
Rachel, nevěsta ............................................... Eva Židlíková
Julie, pokojská .........................................Klára Havránková
Dafné, matka nevěsty ........................Jana Štěpánová j.h.

Režie:  .............................. Radim Blaško a Jana Štěpánová
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Vstupné 50 Kč.
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Hořká komedie o očekávání, deziluzi a naději v každém z nás. Brzy 
nastane Třetí věk. Přijde docela nová generace, která začne úplně od 
začátku, která si bude uvědomovat jiné hodnoty, než sebe. Pokud  Třetí 
věk nenastane, tak spěje toto lidstvo do obrovské papule arogance, 
moci, matérie a hrozné nesvobody.   

Divácká adresa: od 15 let výše

V případě nepříznivého počasí bude představení operativně přesunuto do sálu 
v Klubu Teplo na Horním náměstí.

Festival je organizován za finančního přispění Olomouckého kraje.

Třetí věk (autor: Dodo Gombár, překlad: Vladimír Fekar, Martin Volný)

Divadlo bez zákulisí, Sokolov
25. července v 19:30

Osoby a obsazení:
EGON ...............................................................Petr Boor, j. h.
TAMARA ................................................ Pavlína Šponiarová 
DUŠAN ............................................................... Patrik Ulman
TEREZA .......................................................... Andrea Plachá 
Egonův otec ................................................ Milan Martinec 
Egonova matka ....................................Jarka Nikodémová
DOLINA ................................................................ Petr Burian
ARNOŠT .......................................................František Fadrný
MAGDA ...............................................Šárka Cimermanová
Režie:  .................................................................Martin Volný
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Komedie o jedné dovolené na širém moři někde v Řecku. Vyzrálý muž, 
umělec a jeho mladá žena tráví dovolenou na vypůjčené jachtě 
společně s renomovanou psycholožkou a jejím mladým, nedozrálým 
mužem. Co všechno je utajeno, a co vypadá jako ideální stav? Věřte, 
že vypůjčená jachta nebude tím hlavním problémem.

Divácká adresa: od 15 let výše

V případě nepříznivého počasí bude představení operativně přesunuto do sálu 
v Klubu Teplo na Horním náměstí.

Festival je organizován za finančního přispění Olomouckého kraje.

Dovolená po česku (autor: Roman Vencl)

Divadelní spolek Kroměříž
1. srpna v 19:30

Osoby a obsazení:
Eva ...........................................................Klára Havránková
Alena .................................................. Kateřina Hudečková
Viktor ..........................................................Radek Svoboda
Jan ........................................................Roman Malinský j.h.
Režie ...........................................................Jana Štěpánová
Hudba ................................................................. Tradicional
Scéna .........................................................Jana Štěpánová
Kostýmy ......................................................Bohunka Hýžová
Světla, zvuk ........................................  Alexandr Michajlovič
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