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14. léto na dlani

Po rozpačitém startu se léto konečně probralo a začalo nás zásobovat slunečními paprsky, tak jak se patří na červenec. Doufejme, že tři dny Léta na dlani
nebudou vyjímkou v jinak příjemném letním počasí.

Divadýlko na dlani má za sebou svou patnáctou sezónu. Od roku 2000 také
pořádáme letní plenérový festival Léto na dlani. Čtrnáctka skvoucí se v nadpise tohoto článku, je tedy skutečností. I když se mi to zdá, jako by to bylo
včera, kdy jsme se rozhodli, že něco takového jako divadelní léto v Mladé
Boleslavi uspořádáme.
Ne, nebudu vzpomínat, možná až jindy. Jen mě tak napadá, kolik nás ještě
čeká takových podvečerů pod letní oblohou. Kolik kapel si zahraje pod hlavičkou Léta s dlaní ve znaku. Kolik pomyslných opon se zvedne, kolik potlesků zazní do večerů a nocí. Záleží to nejen na nás, na naší chuti a silách, kus té
odpovědnosti je i na divácích. Když nebudete vy, naší milí diváci, pozbude
náš festival opodstatnění. Proto prosím, choďte na představení Léta na dlani
a berte s sebou své známé a kamarády neb vězte, že u nás si občerstvíte tělo
i ducha. Zapomenete na běžné starosti všedního dne, pookřejete, že někdo
se má hůř - mám na mysli postavy na scéně, ne souseda v hledišti. A abychom na tu společnou odpovědnost nebyli sami, velký kus je také na těch
které si někam zvolíme. Jako své zastupitele tady v Mladé Boleslavi, na kraji
i výš. Protože, bez fiancování amatérské kultury z veřejných (nebo soukromých, ale to je zřídkavější, i když čestné vyjímky existují) zdrojů se prostě a
jednoduše neobejdeme. Letos nás opět podržela Mladá Boleslav. Všem kdo
pomohli uspořádat tento festival divadla a hudby patří náš dík. Možná se
s nimi setkáte právě na Létě na dlani nebo v našem Divadýlku.
Berte to letošní setkání s divadelníky a hudebníky v Centru 83 jako setkání
se s přáteli. Mnohé již znáte, všichni už někdy na Létě vystupovali. A letos vystoupí znovu. Pro vás. V zahradě CENTRA 83 nebo při špatném počasí v Divadelním sále DK. Mějte příjmené léto, krásnou zábavu a v září nashledanou.
za Divadýlko na dlani Petr Matoušek, principál
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

narozeniny mého
kamaráda

aneb začínáme zhusta

DIVADLO NEŠKVOR

Narozeniny mého kamaráda aneb Zlatý kamarád v dešti je lepší, než zlatý
déšť v kamarádce. Inscenace se vrací
ke kořenům souboru, kterými byla a
jsou představení „Most“ a „Rokeři“.
Jde o spontánní, zvrácené a herecky nezajímavé vyprávění o našich blízkých,
které si narozdíl od rodinných příslušníků, vybíráme. Představení je pro dva
herce a délkou se rovná hře „Nežerte
Clinta Eastwooda“.

Božský řízek

aneb ženám od žena co muži?

NAKAFRÁNO TURNOV
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Divadelní hra turnovského souboru
Nakafráno pojednává především o nevyzpytatelných zákoutích ženské duše,
která je v těhotenství značně přecitlivělá. Živočišná Věra, upjatá literární kritička Lucie, punkerka Tereza, esoterická
Magdaléna a trochu hysterická Pavlína
se jednoho dne v pokročilém stavu sejdou v porodnici. Z nesourodosti obyvatelek jednoho nemocničního pokoje logicky vznikají přestřelky slovní i fyzické.

The Bluegrass Friends
Kapela The Bluegrass Friends vznikla na
podzim roku 2011,věnuje se především
tradičnímu Bluegrassu z dílny Flatta&Scruggse, The Stanley Brothers.
The Bluegrass Friends hraje při veřejném vystoupení pouze na dva prostorové mikrofony v dobovém oblečení ze
40‘, 50‘ a 60‘.

to byl teda silvestr

aneb konec roku v červenci
Zdánlivě banální záminka společného
očekávání nového roku na chalupě někde v západním koutu Čech obrátí všem
zúčastněným život naruby. Jen ta největší překvapení dokáže připravit pouze
jeden autor – život sám.
Stačí vychladit šampaňské, pohodlně se
usaďte - právě začínáme.

16. SEZÓNA ZAČÍNÁ 5. ZÁŘÍ HROU „DLOUHÝ ŠTĚDRÝ VEČER“

O tom, že Choceradská Kocábka
je tradičním účastníkem Léta na
dlani není třeba se ani zmiňovat.
Místní a především dětští diváci jí
a její dva protogonisty znají takřka
důvěrně.
Oba klauni se v dada kabaretním vystoupení proměnily na dva ne příliš
úspěšné kouzelníky. Nejen děti, ale i
přítomní dospělí těm dvěma sympatickým klunům uvěřili všechno. Šli s
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aneb ďulík a kokoláč se vrací
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tam na své pouti
pozdravujte zemi

DIVADÝLKO NA DLANI

aneb kanaret mácha
Představení se snaží ve zkratce popsat
základní životní křižovatky mladíka,
který se stal idolem několika generací
dospívajících. Jeho romantické básně,
pokus o mohutnou románovou fresku,
jeho noční pochody, neurvalé chování k
ženám a na druhé straně jejich zbožňování - zkrátka takový Mácha byl. My se
snažíme ze střípků poskládat obraz živého člověka. Chceme ukázat Karla Hynka
Máchu ze svého pohledu - možná není
zcela nový, ale je náš.

o měšci, botách
a jablíčku

aneb pohádka na dobrou noc
text

flastr
Kapela The Bluegrass Friends vznikla na
podzim roku 2011,věnuje se především
tradičnímu Bluegrassu z dílny Flatta&Scruggse, The Stanley Brothers.
The Bluegrass Friends hraje při veřejném vystoupení pouze na dva prostorové mikrofony v dobovém oblečení ze
40‘, 50‘ a 60‘.

ds tyl čelákovice
dlouhý štědrý večer

nepravidelný filmový občasník

k u r ý r NEW´S

aneb to si zabulíte

Příběh jednoho domu, v němž „čas ubíhá tak rychle, jako by byl život jeden jediný Štědrý večer”.

můžete pravidelně sledovat
na www.divadylko-nadlani.cz
nebo
http://ppna.cz
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old stars mb
Po více jak pětadvacetileté přestávce
se dali opět dohromady a od roku 2009
spolu znovu vystupují. Původní kádr
doplnily mladé posily, ale žánr Old Stars
MB zůstává stejný jako před lety - tedy
swing, dixie a blues tvořený převážně
americkými evergreeny z 20. až 40. let
minulého století.

úžasná svatba

aneb jak to vidí v brně

DIVADÝLKO NA DLANI

Na tuhle svatbu hned tak nezapomenete! Ostatně není divu, protože když
se člověk snaží, aby něco bylo naprosto dokonalé a úžasné, nakonec se mu
to vždy vymkne z rukou!
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.

DIVADÝLKO NA DLANI

inventura

8 žen

Tři obyčejní muži středního věku mají
své sny, touhy, představy a plány. Navíc všichni pracují v divadle a to je přece magický prostor. Stát se tedy může
všechno...

Napínavá konverzační detektivní komedie francouzského dramatika Roberta
Thomase v podání a poetice Divadýlka
na dlani. Jeden mrtvý muž - otec, bratr,
švagr, zeť a zaměstnavatel. Dům naprosto odříznutý sněhovou kalamitou
od okolního světa. Bude osm žen, které
jsou právě v domě, čelit nelítostnému
vrahovi nebo samy sobě? Co je horší?
Smrt nebo čekání na ní?

aneb pořádek ve skladu i v duši

aneb 8+1= smrt

DIVADLO AMADIS, BRNO

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK I V PŘÍŠTÍ 16. SEZONĚ
V INFORMAČNÍM CENTRUM MB, ŽELEZNÁ ULICE 107

POZOR

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO

DĚTSKÉHO STUDIA
JIŽ 2. ZÁŘÍ 2013
OD 16.00

DIVADLENÍ SÁL DOMU KULTURY
MLADÁ BOLESLAV
ZÁJEMCI OD 8 LET HLAŠTE SE NA
info@divadylko-nadlani.cz

MUŽI JEDOU NA HRONOV

Inscenace Muži ve zbrani, která vznikla podle knihy Terrryho Pratchetta
„MUŽI VE ZBRANI“ vstoupí na scénické žatvě Jiráskův Hronov 2013.
Budeme součástí (OFF PROGRAMU)
doprovodného programu, který je
věnován Terrymu Pratchettovi a jeho
Zeměploše.
Představení se koná 7. srpna od
23.15, takže spolu s diváky uvítáme nový den. A to by si pratchettologové neměli nechat ujít. Těšíme se na vás a vařte klačské kafe.
Vaše noční hlídka.

MÁCHA V SERIÁLU? ANO!

Desetiletý kulturně – turisticko – didaktický projekt Máchovi v patách
získává filmovou podobu. V krátkých,
maximálně dvacetiminutových vstupech můžete sledovat putování jedné
současné rodiny z Bělé pod Bezdězem
po stopách romantického básníka.
A že dojde i na cestu časem je nasnadě. Na vzniku Máchovského filmování
se podílí agentura PPNA.cz, Pojizersko-Polabská televize a Divadýlko na dlani, za společné patronace Městských
kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem a
Městského kulturního střediska Doksy.
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