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(ne) TUCTOVÉ LÉTO 2012

Letos se potkáme na letní divadelní scéně již po dvanácté.
Doufám, že tucet a tuctovost zůstanene jen záhlaví letošního
ročníku a nijak neovlivní celkovou atmosféru letního hraní.

I
Letos tak trochu KRIM

PROGRAM
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Adolf
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18 00 aneb Jazz není nikdy starý
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RECITUJEME
00
19 čtvrtek
12.7.
aneb Co dům dal
18
20
19

Z hlediska dramaturgického výběru představení vás jistě napadne, že je letos poněkud předivadýlkováno. Důvod je prostý,
opět se vše točí okolo peněz a
Středočeského kraje. Proto, abychom Léto naplnili až po okraj,
tak jak jste zvyklí z předchozích
ročníků, nezbývalo, než sahnout
do vlastní mošny. A tak si můžete znovu osvěžit představení,
která jste možná už kdysi viděli
v klasickém divadelním prostoru, nebo už před tak dlouhou dobou, že si je vlastně ani
nepamatujete. Letošní léto
je jedinečnou možností si je
zopakovat, oživit i s trochou
dobrodružství, které k letní
plenérové scéně patří. Pokud

by se stalo, to co nikdo z nás
nechce ani nečeká, tedy kdyby
začalo pršet, krápat, poprchávat nebo jinak sychrat, deštivět,
vězte, že 16. hodina rozhodne.
O variantě v suchu, v divadelním sále Domu kultury, vás
bude informovat rádio Jizera.
Bohužel se letos musíme
obejít bez naší nové premiéry (vloni byly dokonce
dvě), která se díky probíhajícím kosmetickým úpravám
na Mužích ve zbrani přesunula
až na měsíc říjen. Ale už dnes
si můžeme slíbit, že příští 15.
sezóna tak bude ozdobena více
premiérami, než je obvykle zvykem.
Petr Matoušek,
principál Divadýlka na dlani

DS JIŘÍ PODĚBRADY
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12. 7.
17:00

HRÁTKY S ČERTEM

DS JIŘÍ PODĚBRADY

aneb POHÁDKA OD JANA DRDY

Půvabnou klasickou pohádku pro děti i dospělé
autora Jana Drdy není třeba příliš představovat. Kdo by neznal příběh vysloužilého
vojáka, nebojácného a dobrosrdečného
Martina Kabáta doplněný dalšími postavami mazaných i hloupých čertů a strašidel, vdavekchtivých dívek – princezny
Dišperandy a její energické služebné Káči,
loupežníka Sarka-Farky, poustevníka Školastyka či dobráckého anděla Teofila.
Hezké písničky s textem a hudbou Jiřího
Beneše jistě podpoří zážitek z tohoto pohádkového příběhu pro celou rodinu.
Divadelní spolek Jiří Poděbrady je ochotnickým souborem, byl založen v roce 1861
a minulý rok oslavil 150 let činnosti. DS Jiří
spolupořádá celostátní divadelní přehlídku FEMAD.

18:00 ISARA
20:00

Na snímku strašný loupežník Sarka-Farka
a Martin  kabát. ten  ovšem Trochu připomíná
trpaslíka znovuzroda kladivbuše, že jo?

www.isara.cz

aneb ČTVRTEČNÍ POHODA

Skupina ISARA je vlastně
sesterským uskupením, které
je úzce spjato s Divadýlkem
na dlani (stejně jako modré Saloony autorské dvojice Raclavský - Handlík). Navíc část skupiny Isara pravidelně, pokud to
jejich plné diáře dovolí, vystupuje coby živý hudební prvek
v představení MUŽI VE ZBRANI. Kapela se žánrově orinetuje na irské a skotské balady, ale i české slovenské a jiné slovanské lidovky. Nevyhýbají
se ani vlastní autorské tvorbě. Mezi poslední velké úspěchy kapely patří vítězství v diváckém hlasování na Keltování 2012. Takže je můžete slyšet i na letošních Skotských
hrách na Sychrově.

VÝBĚR Z AUTORŮ

19:00 TRUMF

DS KAREL ČAPEK, DĚČÍN

aneb veršovaná fraška z carského Ruska

Komedie Trumf byla prvně uvedena na scénu
ochotníky v roce 1801 v Kazackém panství knížete Golicyna, kde Ivan A. Krylov
pracoval jako sekretář a domácí učitel. Titulní roli německého prince vytvořil tehdy autor sám. Trumf je nejen ostrou satirou na ruské samoděržaví vůbec, ale je
především útočným pamfletem na režim
Pavla I. Krylov mistrně pracuje s jazykem,
jeho satira je hluboce vlastenecká a kromě kritiky monarchů je zároveň parodií
na sentimentální „dvorskou“ tragedii. V
tomto smyslu nenajdeme v ruské literatuře nic podobného. V charakterech Vakuly, Sentimenty a Šantyly vytvořil autor
geniální karikatury.

MÚZA ERATÓ SE STANE VAŠÍ PRŮVODKYNÍ

21:00 MUŽI VE ZBRANI

DIVADÝLKO NA DLANI

aneb ZASE PO ROCE

Na hřbetě veliké A‘Tuin stojí čtyři sloni, kteří
na svých zádech nesou Zeměplochu. Poznáváte? Volný cyklus cca 50 knih britského autora Terryho Pratchetta pro divadlo upravil jeho rodák Stephen Brigss
a do češtiny fenomenálně přeložil Jan
Kantůrek. Divadýlko se pokusilo uchopit
titul Muži ve zbrani již vloni. První fantasy
počin Divadýlka na dlani postoupil na celostátní přehlídku, kde získal dvě ocenění.
Tak se usaďte na svá sedadla v Zeměploše, objednejte si něco u Kolíka Aťsepicnu,
ale opatrně, abyste to přežili.
vyšetřování v cechu šašků a klaunů není legrace

13. 7.
17:00

PRANICE S ĎULÍKEM A KOKOLÁČEM

DIVADLO KOCÁBKA, CHODERADY

aneb Legrace pro děti i dospělé

Autorské divadlo Kocábka
z Chocerad pluje vodami
od počátku 2. tisíciletí. Nehrají dramata,
nýbrž naopak. Sami o sobě říkají: „Naše
směřování výstižně navozuje text písničky
z jedné naší hry:
Humpa pumpa jupici
a jupici a pipici brunk
Pipici a haleluja
haleluja a pimprcunk
Pimprcunk a halali
a halali a frchůně - žbluňk
Představení o Ďulíkovi a Kokoláčovi nejsou určeno pouze dětem, ale jistě se
budete bavit i vy dospělí. Všichni herci
především vládnou hravostí a klaunskou
bezprostředností.

Autor kocábkovské hudby  a protagonista
představení M. Šíma tvoří na jevišti nerozlučnou dvojici spolu s AUTOREm TEXTU J. Cinkejsem

18:00 FLASTR
20:00 aneb NÁPLAST NA BOLAVOU DUŠI

http://www.flastr.com

bLUEGRASSOVÁ SKUPINA FLASTR MÁ NEJEN ŠIROKÝ HUDEBNÍ ZÁBĚR , ALE I SNÍMKY

Mladoboleslavská kapela FLASTR vznikla na jaře 2004. Hlásí se k hudebnímu směru
acoustic & bluegrass music. Prezentuje především převzatou tvorbu nejlepších amerických bluegrassových skupin s převážně českými texty Honzy Raclavského, které mají
velmi dobrou úroveň, což oceňují i mnozí fanoušci této kapely přesycení angličtinou
českých bluegrassmenů. Osobitý projev zpěvačky navíc dává muzice i folkovou náladu,
čímž si vysloužilo pojetí této muziky označení poetický bluegrass.

19:00 RYBA VE ČTYŘECH

DIVADÝLKO NA DLANI

aneb ROZVERNÝ MORYTÁT

Zápletka hry je variací na tisíckrát ohrané
téma – slíbené peníze za „nadstandardní“ služby komorníka Rudolfa stále nepřicházejí a tomu pomalu dochází trpělivost. Rudolf tak jednoho dne usoudí,
že nastal čas k výplatě a důrazně se dožaduje svých práv. A vida – zprvu vlídné
a štědré sestry se při konfrontaci s následky svých někdejších nerozvážností
k placení nemají, ba naopak, hrozba
zveřejnění jejich „společensky neúnosného“ vztahu je přinutí ke kroku, jehož
obhajoba neexistuje v žádné civilizované společnosti. Jenže ani Rudolf není
výkvětem ctností…
Hrají:
Kateřina Límanová, Simona Matoušková, Jitka Urbanová a Jeník Hejdrych

21:00

CECÍLIE, KAROLÍNA a KLEMENTÝNA ŘEŠÍ, JAK SE ZBAVÍ NEPOHODLNÉHO KOMORNÍKA RUDOLFA

8 ŽEN

DIVADÝLKO NA DLANI
www.saloonvmodrem.info

aneb 8+1= SMRT

Před rokem měla tahle komedie s detektivní zápletkou
svou premiéru. Představení získalo několik
cen na přehlídce v Lounech. I když ženy tentokrát musely dát přednost Mužům ve zbrani, kteří se dostali i na celostátní přehlídku
do Volyně, přesto dámy za pratchettovskou
inscenací nezaostávají.
Ponořme se spolu do předvánoční atmosféry, mrazivého francouzského venkova. I když
mráz není jen venku...
Hrají: Kateřina Límanová, Simona Matoušková,  
Marcela Paterová, Vlasta Bobková j.h., Květa Exnerová, Klára Pabištová, Jitka Urbanová
a Blanka Kollinová.
* ALTERNACE OZNAČENY TUČNĚ

Dějí se tu občas podivné věci...

13. 7.

A tak tě prosím, kníže divadýlko na dlani

17:00

aneb Klauniáda pro dva pány, cibuli, špek a fantazii

Představení,
které zatím jako
jediné divadýlkovské postoupilo
na Jiráskův Hronov, hrajeme už
od roku 2006. Počet repríz se blíží číslu 60. Ač prapůvodně vzniklo jako reflexe na všeobecnou
chandru 80. let, přesto má stále
své odrazy a předobrazy ve společnosti. A poslední dobou snad
víc a víc. A to je dost hrůza. No
tak se alespň přijďte zasmát.
Hrají. Radek Kotlaba a Petr
Matoušek

durmančiny bylinky

bandzone.cz/durmancinybylinky

19:00

aneb SOBOTNÍ POHODA

Podle toho, co o sobě
píšou na serveru Bandzone, hrají alternativní akustickou hudbu.
Na stejném webu bylo i několik posledních
ohlasů na jejich vystoupení:
Šelíz
24. 6. 2012 ve 21:15
Ahuj vy dva . Co jste to vlastně za bylinky? Začínám si na vás pěstovat moc příjemnou závislost.
Včera jedna velká nádhera. mějte se a kveťte
Pozdravujou Isaráci

sousedi
30. 5. 2012 v 9:17
.... moc pěkný lektvary z těch vašich bylinek máte
navařený, parádní muzika ! ! !
Ať žijou bylinky všeho druhu !
Hezkej den ! karel

SNÍDANĚ
19:00

divadýlko na dlani

aneb ANEB TAK UŽ MÁME, CO JSME CHTĚLI

No
schválně,
co byste dělali,
kdyby vám zítra ráno zazvonil
telefon a v něm se ozvalo: “Tady
prezident, mohu zítra přijít na
snídani?“ Co byste dělali? Ovšem kdyby vás něco dělat nechali. Kdo? No přece ONI. Mají
všechno podchycené, pod kontrolou, na všechno jsou směrnice
a postupy. Jen aby...
Hrají.  Kateřina Límanová, Jan
Hejdrych, Klára Pabištová, David
Horák, Libor Ševců, Petr Matoušek, Jitka Urbanová, Blanka Kollinová, Jiří Filip a Radek Kotlaba.

rue bonaparte 17
21:00

aneb pařížský pitaval

Společně navštívíme pařížský byt na
jedné rušné ulici a prožijeme s jeho
obyvateli celé 20. století. Smích, pláč i
mrazení v zádech...
Hrají: Kateřina Límanová, Jan Hejdrych, Petr Matoušek, Jan Jíše, Jiří Filip,
Libuše Mikulecká, Blanka Kollinová,
Simona Matoušková nebo Jitka Urbanová, Radek Kotlaba.

divadýlko na dlani

