Ochotnické divadlo
při Kulturní komisi
ve Voděradech

DIVVOOCH
Divadlo voděradských ochotníků
uvádí
divadelní pohádku

Dlouhý, Široký
a
Bystrozraký

Děkujeme všem sponzorům
za finanční i materiální podporu.

Drnovice: 9. ledna 2016 v 17:00 hod.
Rozseč: 23. ledna 2016 v 17:00 hod.
Zbraslavec: 13. února 2016 v 17:00 hod.
Křetín: 19. března 2016 v 17:00 hod.

Osoby a obsazení
Princ

Pavel Švec

Princezna

Lenka Plevačová

Dlouhý

Petr Koudelka

Široký

Vladimír Křepela

Bystrozraký

Jakub Bílek

Černokněžník

Josef Mikulčický

Král

Stanislav Gregor

Královna

Iveta Španělová

Kuchař

Radim Pavel

Kuchtička

Radka Španělová

Generál

Otto Chromý

Princezna Janinka

Petra Zouharová

Voják

Luboš Lepka

Panny v obrazech

Pavla Kudláčková
Zuzana Švancarová

Kostlivec

David Plevač

Hlas knihy

Pavla Kudláčková

Sledování textu

Zuzana Švancarová
Pavla Kudláčková

Osvětlení, zvuk

Věra Křepelová
František Pavel

Scénické dekorace

Iveta Španělová
Martina Španělová
Mária Klincová

Výtvarná spolupráce

Monika Konečná

Hudební spolupráce

Petr Koudelka
Iveta Španělová

Asistentka režie

Lenka Plevačová

Režie

Jarka Konečná

„Jak to bylo, pohádko?
Rozmazlené princátko
zvolilo si těžkou cestu
a chtělo se rvát o nevěstu.
Našli se tři kamarádi,
co pomohli mu velmi rádi.
To budete kulit zraky,
jak Dlouhý, Široký a Bystrozraký
porazili černokněžníka i neštěstí
a ukázali lidem cestu ke štěstí.”

Naši milí diváci!
Ochotnická sezóna voděradského spolku je
v letošním roce zasvěcená pohádkovému
představení „Dlouhý, Široký a Bystrozraký”,
abychom potěšili hlavně dětské publikum. Oproti
národní pohádce, napsané K. J. Erbenem, se její
divadelní verze z pera dramatika Jana Jílka opírá
o pozměněnou dějovou linii a je obohacena o nové
situace a vtipné dialogy. Do třetice jsme do scénáře
zasáhli i my, abychom pohádku dotvořili podle
svého gusta a aby byla zajímavá i pro dospělé
diváky.
V průběhu představení budete svědky špatné
královské výchovy, konkurzu na nevěstu, vstupu
za třinácté dveře, porušení zákazu odkrývat
zakryté, náhlého citového vzplanutí šlechtice,
dobrodružné výpravy na tajemný hrad,
svérázného vysvobozování zakleté osoby,
zaslouženého skonu bídáka a nakonec... Ano,
nakonec přijde láska a s ní i slib manželství, v tomto
případě trojnásobný. Otázkou zůstává, díky jaké
síle se dobru podařilo zvítězit nad zlem? To však již
sami dobře tušíte: díky přátelství a pomoci našich
tří pohádkových hrdinů!
Pěknou podívanou a život jako v pohádce
Vám přejí a za Vaši přízeň děkují
členové Divvoocha.

