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A zazvonil zvonec...

PROGRAM

čtvrtek 28. května 10:00
Slavnostní zahájení
krajské přehlídky

za účasti primátora Mladé Boleslavi

čtvrtek 28. května 10:00
Spravedlivý Bohumil

Nominaci na Popelku Rakovník přebírá Pavel Wieser
ze souboru Tyl Čelákovice.

Všechno má svůj začátek
a všechno také jednou končí.
Nejinak je to i s naší Popelkou na dlani. Držíte v rukou
poslední speciální vydání
„Popelčiny Rozárky“. Čtyři
dny utekly jako voda v nedaleké Jizeře. Každý, kdo první

TAJUPLNÉ KŘESLO
NAŠLO DALŠÍ OBĚŤ
Záhadný artefakt, který se
z nevysvětlených příčin ocitl
v Divadýlku - tajemný ušák,
opět úřadoval. Tentokrát mu
těsně před závěrečným vyhodnocením přehlídky padl
za oběť scénograf Pavel
Purkrábek. Díky štěstí se
zanedlouho vymanil z jeho
kolébající náruče. Ufff.

ročník krajské postupové
přehlídky navštívil, si kousek
z ní odnáší v sobě. Doufám,
že tenhle drobeček či drobek
emocí a pocitů ho přiměje, aby
sem příští rok přišel znovu.
„Popelka 2009 skončila, ať
žije Popelka 2010.“

Petr Matoušek, principál

aneb Pohádky začínají
Pohádka je vhodná pro děti od 5 do 12 let

čtvrtek 28. května 15:00
S čert nejsou žerty

aneb Čertovská nevěsta
Pohádka je vhodná pro děti od 4 do 11 let

pátek 29. května 10:00

Ďulík a Kokoláč jdou na rozhlednu

aneb Netradiční výlet
Pohádka je vhodná pro děti od 4 do 11 let

pátek 29. května 15:00
Královna Koloběžka I.

aneb Tak trochu Fimfárum
Pohádka je vhodná pro děti od 6 let

sobota 30. května 10:00

Poněkud ztracená princezna
aneb Kdo ji najde
Pohádka je vhodná pro děti od 4 let

neděle 31. května 10:00
Jablka mládí
aneb A jedna pohádka na závěr
Pohádka je vhodná pro děti od 6 let

neděle 31. května 14:00
Slavnostní zakončení
aneb Ceny, nominace a oficiality

Změna programu vyhrazena.
Rezervace a aktuální změny na
www.divadylko-nadlani.cz
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Jablka mládí

představením pro dospělé.
Ale problém je v tom, že
když jezdíme po štacích,
Jak Róm draka přemohl
tak nám je řečeno, že kdyDivadelní soubor Tyl Čelákovice
bychom měli pohádku, vzali
by nás určitě. S představeráno nebo večer, hraje se ním pro dospělé bychom
Výkřík dne
v čelákovickém muzeu, če„Používáš dežodorant?“ lákovické tvrzi. Myslím, že nenaplnili sál. Takže jdeme i
touhletou cestou, ale dětský
nebudou litovat.
divák je pro nás prvořadý.
Fantastickej divák, nejlepší!
Ve vašem repertoáru poRozhovor
s Pavlem Wieserem. hádky převažují?
Co vás vedlo k tomu, že
Ano, hrajeme jste si vybrali právě tuto
i
komedie,
hráli
jsme předlohu?
nedávno Gol- Tahle předloha, tam je moždoniho,
ale ná trošičku složitější cesta.
přesto pohád- Před lety paní Čermáková,
ky vyhrávají. autorka této předlohy, se
Dětský divák spojila s paní Vítovcovou,
která nás režíruje, jsou to
je vděčnej.
kamarádky, napřed k této
Co vás k to- pohádce dala paní Vítovcová vyjádření, později byla
mu vede, že požádána, aby to stvárnila
se orientuje- a po pár letech se dostalo
te hlavně na k tomu, že byla tato poháddětská před- ka zrealizována.
stavení?
Čas od času Zahráli jste si tuto pohádky
to proložíme i na romském festivalu?

Jak se vám u nás hrálo?
Krásně, krásně! Na to, jak
je Debř malá vesnička, tak
tohle zařízení je něco fantastickýho, takové klubové
divadýlko, to vám může
každej závidět.
Děkujeme, to jsme rádi.
Jak dlouho tuto inscenaci
hrajete?
Tahle pohádka měla premiéru loni v červnu. Vždy
v červnu máme v Čelákovicích svatojánskou divadelní
pouť a tam premiérujeme
jednu novou pohádku.
Svatojánská pouť vychází
na 21. června, všichni jsou
srdečně zváni, ať přijedou
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Co se ti líbilo na
pohádce „
Jablka mládí“?
Vojta: Hezky, se mi
líbilo, jak tam tancovali.
Ondra: Nevim. Ten
drak.
Bára: Taky drak. Ta
princezna.
Nikolka:
Mně se líbilo úplně
všechno. Hlavně
princezna.
Mísa: Ďak a pincezna. A jak ho mátili.
Kjálka: Jak
ťančovaji.

ťam

Měli jsme nedávno šanci
hrát na Akropoli, nakonec
z toho bohužel sešlo. Ale
hráli jsme to již v obcích,
kde bylo početné romské
publikum a bylo to fajn.
ptal se Jiří Filip

Divácká anketa
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Výsledková listina Popelky na dlani
Nominace na celostátní přehlídku Popelka Rakovník:
Jablka mládí (DS Tyl Čelákovice)
Doporučení na celostátní přehlídku Popelka Rakovník:
Ďulík a Kokoláč jdou na rozhlednu
(DS Kocábka Chocerady)
Cena za mužský herecký výkon:
Jan Lukavský za roli Bohumila
(Spravedlivý Bohumil - DS Tyrš Lány)
Cena za ženský herecký výkon:
Diana Hellmannová a Michaela Stannerová za role Sudiček
Poněkud ztracená princezna
(DS při TJ Sokol Předměřice n. L.)
Cena za herecký výkon
ve zdánlivě nedůležité roli:
Karel Kraus za roli Kuchaře Pepy
Poněkud ztracená princezna
(DS při TJ Sokol Předměřice n. L.)
Cena za režii:
Božena Vítovcová
(Jablka mládí - DS Tyl Čelákovice)

Rozárčina cena:
Ďulík a Kokoláč jdou na rozhlednu
(DS Kocábka Chocerady)
za práci s dětským divákem
Cena diváků:
Poněkud ztracená princezna
(DS při TJ Sokol Předměřice n. L.)

Popelčina Rozárka - deník krajské postupové přehlídky Popelka na dlani
číslo 5, náklad 30 ks, vydavá občanské sdružení Divadýlko na dlani, IČO: 70854343
redakční rada: Libor Ševců, Jiří Filip, Martin Wiess a Petr Matoušek
kontakt: 739 017 581, email: info@divadylko-nadlani.cz

zdarma - neprodejné
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