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Partyzáni
z Mostu
aneb Dej si ananas

Skupinu pěti sympatických lidí z hnědouhelného města mostu, jsem potkal už v předvečer přehlídky - tedy ve středu
27. května. chtěli se vyspat někde poblíž, přijeli o den dříve.
Největší problém jsem měl s přípravou článku o jejich představení. Ani na internetu, ani jinde jsem nenašel fotografii,
článek, zmínku o jejich souboru či inscenaci, kterou s sebou
přivezli (Duhové pohádky). Vypadalo to, že jsem narazil na
divadelní ilegalisty. A proto jsem nemohl vynechat možnost
trochu je vyzpovídat. Na otázky odpovídali společně, vesele,
uvolněně. Ostatně stejné bylo pro mě i jejich představení veselé, hravé, uvolněné. Společně i na přeskáčku odpovídali
(na fotografii zleva) Domča Zelenková, bára Gréeová, Honza
Dinstpír, ester Klimecká a Jakub mádl (jako ten herec - takové bylo Kubovo upřesnění k pravopisu příjmení). V textu
rozhovoru jsou označeni

Jak dlouho se znáte?
DZ
Dlouho.
BG, HD
Jak kdo.
Všichni
Jo, jak kdo.

PROGRAM

čtvrtek 28. května 10:00
Slavnostní zahájení
krajské přehlídky
za účasti
ředitele Kultury a.s. M. Prunera

10.00

DUHOVÉ POHÁDKY

aneb Pohádky začínají
Pohádka je vhodná pro děti od 6 let
19.30

BAZÁREK

aneb Host přehlídky
Pohádka je vhodná pro děti i dospělé

8.00

pátek 29. května

WAHURKA A ČUČUDEJOVÉ
aneb Indiánská pohádka
Pohádka je vhodná pro děti od 3 let

10.30

UKRADENÝ MLÝNEK

aneb Zlodějna je všude
Pohádka je vhodná pro děti od 6 let
10.00

sobota 30. května

ČARODĚJNICKÁ POHÁDKA
aneb Rozhodnost nadevše
Pohádka je vhodná pro děti od 3 let

10.00

neděle 31. května

NEOHROŽENÝ MIKEŠ

aneb Nebude to o kocourovi
Pohádka je vhodná pro děti od 4 let
14.00

O MLYNÁŘI JANKOVI
A CECILCE ZE ZÁMKU

aneb Kdo se bojí, nesmí do lesa
Pohádka je vhodná pro děti od 4 let
16.00

Slavnostní zakončení

aneb Ceny, nominace a oﬁciality

Změna programu vyhrazena.
Rezervace a aktuální změny na
www.divadylko-nadlani.cz
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Jak dlouho se znáte divadelně, jak dlouho váš soubor funguje?
aneb POHÁDKY ZAČÍNAJÍ
DZ
Dva roky.
BG
To byl ale jinej soubor...
HD
Spíš rok.
Všichni		
Rok.
Proč jste si jako předlohu vašeho představení vybrali právě pohádky Daniely Fischerové?
BG
Protože nám přišly hodně milé, originální, laskavé. Daniela nám dramatizaci povolila. Byli jsme spolu s Honzou u ní na semináři nonverbální
komunikace na Hronově. A to byl zážitek.
HD
Naprosto super.
Viděla Daniela vaše představení?
EK
To ne.
souhlasně záporně kroutí hlavou
Všichni		
Jak se žije v Mostě 2015?
DZ
Těžko se dýchá.
HD
Ale prý je to už lepší.
EK
Aspoň už to není vidět. Prý bývaly i žluté dny.
DZ
Já, když jsem byla malá, měla jsem na kočárku pláštěnku. Nejen za deště,
pořád.
Kde hrajete?
JM
BG
HD

V ZUŠce
A taky na festivalech, ale na postupové přehlídce jsme poprvé.
Chtěli bychom hrát i ve školkách.

Jak se vám hrálo v Boleslavi?
BG
Suprová atmosféra, z těch dětí úplně sálala pozitivní energie.
DZ
Byly suprový a šly s námi.
To bylo snad nejlepší, jak se nám kdy tohle představení hrálo.
HD
EK
To neřikej, ještě jsem neslyšeli, co na to porota.
Po kolikáte jste Duhové pohádky hráli?
JM
Počtvrté.
Hrajete i představení pro dospělé? Pokud ano, o čem jsou?
BG
Hrajeme. Většinou o tom, co nás baví, co nás zajímá. Hráli jsme o šikaně,
podle zápisků jedné naší kamarádky jsme hráli představení o rakovině...
HD
Děláme i černé divadlo, stínohru.
JM
Na ZUŠce bylo víc souborů a většina z nás byla ve dvou, ve třech. Takže
jsem si sáhli na různé formy divadla.

Přijedete příště?
Všichni
(jeden přes druhého) Pokud něco budeme mít, rádi. Určitě. Ale s
čím...
tak zlomte vaz a budeme se těšit na další setkání s vaším divadlem. a pardon,
proč takový název - Dej si ananas?
Všichni
(hromadný smích a s omluvnými pohledy odchází celý soubor na
hodnocení lektorského sboru)
otázky kladl, odpovědi lapal a snad je i zapsal tak, jak byly řečeny
Petr Matoušek

AKCE JE PODPOŘENA Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
MINISTERSTVA KULTURY ČR A STATUTÁRNÍHO MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

KRÁTCE Z DALŠÍHO PROGRAMU
DK Rumburk

Čarodějnická pohádka

Provdají tři roztržité čarodějnice svou nejmladší sestru? Dívejte
se s námi na jejich kouzla a čáry, která se ale nemusí vždy podařit...

DS Vojan; Libice nAD Cidlinou

Neohrožený Mikeš

Klasická činoherní pohádka o statečném kováři Mikešovi, který
na své cestě za štěstím potká kamarády Bobše a Kubu. Společně
se vydají vysvobodit tři ztracené princezny. Co je na cestě čeká a
co vše se jim podaří, uvidíte v naší pohádce.

DS tyl říčany

O mlynáři Jankovi
a Cecilce ze zámku
Kdo se bojí, nesmí do lesa! A když už do lesa jde, nesmí pyšně a
bezmyšlenkovitě slíbit cokoliv! Podaří se zachránit mladou Cecilku ze spárů zlého a vychytralého čaroděje?

sobota 30. 5.
10.00

neděle 31. 5.
10.00

14.00

