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MAGAZÍN POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY POPELKA NA DLANI
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aneb DOSPÍVÁNÍ JEDNÉ ŠELMY
VY-PRO-MI-PO Praha

16:30
Vyhodnocení
zveme do Divadýlka

30. 5.
snídaně

aneb tak už máme,co jsme chtěli

Lehce politický, středně závažný a silně tendenční pohled do života jedné
obyčejné rodiny jedné nejmenované
země.

Hrají: Kateřina Límanová, Jan Hejdrych,
Klára Pabištová, Martin Weiss, Libor Ševců, Miloš Kubík, Jan Jíše, Jitka Urbanová,
Blanka Kollinová, Jiří Filip a Radek Kotlaba.

13. 6.
trumf

aneb hosté z děčína

Výpravná fraška z carského Ruska.
Do pokojného ruského carství vtrhne německý agresor Trumf se svou
armádou. Car Vakula mu výměnou
za pokojný průběh okupace nabídne
ruku své dcery Sentimenty. Ta však
miluje bázlivého Šantalu...
Inscenace získala dvě ceny a jedno
čestné uznání na Národní přehlídce
jednoaktových her v Praze - Zbraslavi
2011.
Uvádí Divadelní spolek Karel Čapek
Děčín.
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ACH LOUČENÍ, LOUČENÍ
„Loučení, loučení, jaká to
těžká věc“, říká se v Klicperově hře Žižkův meč. A
klasik má pravdu. Je těžké
loučit se s lidmi kteří se
tu míhají z představení na
přestavení, je těžké loučit
se se soubory, s porotou.
Těžké je loučit se se třemi dny věnovanými divadlu, dětem a pohádkám.

Nemožné loučit se s divadlem. Je to tak, Popelka na dlani roku 2013 je
minulostí - o tom jak dopadla si přečtete na další
straně. První slovo patří
Martinu Weissovi a jeho
reflexi na dopolední představení Kašpárek v pekle.

Není pochyb, že čerti a peklo jsou pro amatérské divadelníky vděčným tématem.
Vždyť s pekelníky jsme se na
letošní Popelce setkali už podruhé. Slánští ve hře Kašpárek v pekle do jejich osidel
poslali svého filutu, aby jim
v jejich říši nastolil pořádek,
společně s kovářem Honzou
vyfoukl princeznu a nakonec
i vyprášil kožich.
Kašpárek, mrňous vybavený
půvabným, lehce archaickým
jazykem, byl milým průvodcem klasickým pohádkovým
námětem a jeho glosování
okolního dění posloužilo dětským divákům jako opora i ve
chvíli, kdy se naplno rozjely
čertovské rejdy.

Slánští sehráli tradiční pohádku nepostrádající humor a ozvláštněnou některými skutečně zdařilými
hereckými i pěveckými výkony. V nich exceloval zejména představitel Honzy
a desetiletá představitelka
Kašpárka. O povedenou
zábavu se postarala rovněž
i celá zavšivená a páchnoucí
čertovská sebranka, která
v prvních chvílích skutečně
MW
pouštěla hrůzu.

Petr Matoušek, principál

Na čerty s plácačkou

P Ř I S P Ě N Í S TAT U TÁ R N Í H O M Ě S TA M L A D Á B O L E S L A V

hic su leone

A JAK TO VŠECHNO DOPADLO?

Poslední představení letošní Popelky přijelo z Prahy. Divadlo Vy-pro-mi-po (což je
zkratka - VYDRŽTE PROSÍM MINUTU PO
TICHU), přivezlo poetickou hru o dospívajícím malém lvíčkovi - Kudy chodí malý lev.
Hned v úvodu přivítala nemnohé diváky
africká savana a hned na počátku bylo jasné, že nás čeká kultivované představení.
Mladí herci jednoduchými výrazovými prostředky zpodobňovali nejen lví rodinku, ale
i další zvířata a dokonce i samotnou „matku“ Savanu. Dospívání malého lvíčete bylo
ukázáno na několika krátkých epizodách,
kde postupně poznává svět okolo sebe a
získává zkušenosti - setkání s hadem, přátelství s dalším lvíčetem, první zkušenosti
s lovem, princezna Fenek, vyustí v jeho
první samostatný lov. Myslím, že pražské
představení bylo hezkou tečkou za tím naším fetivalem.

Porota krajské postupové pehlídky Popelka na dlani 2013 rozhodla o udělení
následujích cen:

ceny a doporučení
Porota udělila zvláštní cenu poroty
„ZLATÁ ROZÁRKA“:
Divadýlku na dlani Mladá Boleslav
za inscenaci Tam na své pouti...
VY-PRO-MI-PO Praha
za inscenaci Kudy chodí malý lev
Kocábka Chocerady
za inscenaci To budete čubrnět
za originální autorský přístup a imaginaci

YNÁŘI CHLAPI, CHALPI, KDYŽ JIM PÍSNĚ KLAPY, KLAPY

dopručení
na národní přehlídku
popelka rakovník
Porota krajské postupové přehlídky
Popelka na dlani 2013 DOPORUČUJE
do programu celostátní přehlídky tyto
inscenace bez udání pořadí:
Divadýlko na dlani Mladá Boleslav
Tam na své pouti...
Kocábka Chocerady
To budete čubrnět
VY-PRO-MI-PO Praha
Kudy chodí malý lev
NEKRMIT!

