
Prima setkání 2008

Dnešní program:
18.00 - 18.40: My, idioti a dadaioti (Zazelena utržená,  
    ZUŠ Nové Strašecí), MS
19.00 - 19.40: Kocour v botách (DS Jiří Poděbrady),   
    NKC
20.00 - 20:20: Rozhodujeme sami? (Mařeni a Pařeny),  
    MS 
21.15: Rozborový seminář (My..., Kocour..., Rozhodu-  
 jeme), Koncertní sál č.3
 

1. číslo pátek 14. března 2008
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Důležité tváře Prima setkání 2008
Lidé, kteří stojí za Prima setkáním a na které se můžete 

obrátit, nebudete-li si vědět rady.

Iva 
Dvořáková

ředitelka
přehlídky

Martina
Tothová

lektorka 
dílen pro 
účastníky, 
organizace 
ubytování

Daniela 
Šteruská

lektorka 
dílen pro 
účastníky

Luděk
Richter

lektorský 
sbor

Hana
Franková

lektorský 
sbor

Ivana
Pernicová

lektorský 
sbor

Martina 
Černotová

smlouvy 
pro soubo-
ry, výplata 
cestovného, 
faktury

Dalia
Moudrá

šéfredak-
torka
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Martin
Černý
sběr a 
úprava 
fotografií, 
dokumen-
tační DVD

Jan
Lopour
technik 
NKC

Vojta
Dvořák
technik MS

Martin
Biroš
fotograf 
přehlídky

Tomáš
Baroch
pomocník 
technika 
NKC

Jonáš
Vidra
pomocník 
technika 
NKC, uvá-
dění před-
stavení
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Dnešní představení
DS Jiří Poděbrady: Kocour v botách

Král Šimon
P. Žalud

Princezna Leontýna
K. Říhová

Kocour v botách
H. Píšová

Kuba
V. Říha

Komoří Jindřich
P. Husa

Čarodějka Křivohnátka
J. Langrová

Klasická pohádka Kocour v 
botách vyprávějící o tom, 

jak i chudý se může princát-
kem stát.

Pod vedením Jany Pospíšilové a technické ruky Jiřího Pospíšila

1. Proč děláte divadlo?
Divadlo nás baví a my rádi bavíme jiné.

2. Co se vám na vašem představení nej-
víc líbí?
Hlavně to že za celým představením se 
skrývá kolektivní práce. Při představení se 
sami dost bavíme. Užíváme si jednotlivé 
písničky.

3. Co chcete svým představením říct divákům?
Především chceme vykouzlit na tváři diváka úsměv a dětem 
vzkázat, že všechno nakonec dopadne dobře.
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Zazelena utržená: My, idioti a dadaioti

Montáž textů a manifestů 
různých dadaistických 

autorů z let 1916 – 1923 v 
podání T. Krobové, B. Tetau-
rové a D. Moudré.

1. Proč děláte divadlo?
Protože jsme všichni idioti!

2. Co se vám na vašem 
představení nejvíc líbí?
Tajemství člověka vzájemně.

3. Co chcete svým předsta-
vením říct divákům?
Chceme, aby se od nás naučili rozvernosti.

Mařeni & Pařeny: Rozhodujeme sami?

Autorské představení o tom, do jaké míry ovlivňujeme svůj 
život sami a nakolik ho ovlivňují jiné faktory.

1. Proč děláte diva-
dlo? 
Protože nás to baví.. 

2. Co se vám na va-
šem představení nej-
víc líbí?
Naše představení. Hud-
ba.

3. Co chcete svým představením říct divákům?
Nikdy si nemůžete být jistí svým osudem.
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Jméno: Jony Vidra

Věk: v rozkvětu

Povolání: režisér

Jeho kariéra začala před dávnými časy nad malým 
autobiografickým snímkem jež popisoval jeho tehdy 

ukrutně nudný život. Normálně by film zůstal bez po-
všimnutí, ale díky vlivným kontaktům jeho otce prosadil 
snímek, i přes velký odpor poroty, na celostátní přehlídku 
filmu. Nechme ovšem za zády ty špatné časy jeho karié-
ry. Jeho zvláštní, excentrické způsoby řízení práce svých 
podřízených způsobovaly velkou vlnu pozdvižení mezi 
jeho kolegy i konkurenty. Ovšem vyplatilo se a přišel s 
velkým kasovním trhákem, jež odstartoval jeho hvězd-
nou kariéru. Nabídky se jen a jen hrnuly, on se ovšem 
nenechal zaskočit a nepočal točit levné kýčovité snímky, 
zůstal u své kruté metody, která mu zajistila do té doby 
nevídaný rozpočet pro jeho nový film. Vrhl se do natá-
čení s takovou silou, že během prvního měsíce vyčerpal 
hned polovinu rozpočtu. Vyplatilo se a po roce tvrdé prá-
ce, zničených hlasivek, dvou kamionech kávy a 27 roz-
šlapaných megafonech se zrodil jeho prozatím poslední 
snímek. Již brzy se objeví na plátnech Vašich kin.

Vypadá mile...ve skutečnosti je to ale despotický vládce, kterého v 
jeho zlobě nezastaví ani kusy nábytku...
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Komix o Mrňovi a Šmrňovi



Prima setkání 2008

krajské kolo postupové přehlídky studentského a 
experimentujícího divadla

pořádá:

divadlo Mařeni a Pařeny 
při SRPDŠ Gymnázia 

J.A.Komenského Nové Strašecí 
ve spolupráci se ZUŠ Nové 

Strašecí, NoStraDivadlem a 
městem Nové Strašecí

redakce:

Dalia Moudrá, Tereza Červinková, 
Lucka Siskosová, Eva Wichsová

+ Mařeni a Pařeny

www.nostradivadlo.com

ilustrace:

Jeník Biroš, Verča Krejčová

fotograf:

Martin Biroš, Marek Štěpánek

technická podpora:

Bubákov (www.bubakov.net)


