
Prima setkání 2008

10.00 - 10.35: Santa vivat (Nazabití ZUŠ Brandýs nad Labem), MS
11.00 - 11.30: Sedmero krkavců (Vrásčitá Vrtule Slaný), NKC
11.45 - 12.30: Kytice (Časumálo Praha), MS
13.00 - 14.45: Rozborový seminář, Koncertní sál č.3 ZUŠ
15.00 - 15.55: Kdyby bylo nebe... (Studio divadla Dagmar Karlovy  
          Vary), NKC 
          inspirativní představení finančně podpořené městem  
          Nové Strašecí
cca 16.10: Vyhlášení výsledků a ukončení přehlídky, NKC

3. číslo neděle 16. března 2008
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Ptali jsme se... 
Co vás nejvíc zaujalo na pátečních a sobotních před-

staveních?
Líbilo se mi, jak ta slečna dělala ty písme-
na ze svýho těla. (My, idioti a dadaioti)

Král, protože to byla 
ohromně vtipná posta-
va.. (Kocour v botách)

Že to ti kluci utáhli ve třech a že diváka 
nenechali odpočinout. (Trosečníci)

Neznala jsem knižní 
předlohu, takže jsem až 
do konce nevěděla, jak 

to bude. (Na koho to 
slovo padne?)

Vadilo mi, že to bylo 
moc podle Burtona. 
(Malenky vjerch...)

Ten kluk. (Pižďuchové)
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Včera jsme shlédli představení souboru Mrsťa Prsťa Kouřim, 
které bylo na motivy Mrtvé Nevěsty od Tima Burtona, jež se 
prolínaly s ukrajinským folklorem. Z celé inscenace jsem si asi 
nejvíce užila choreografickou stránku, protože ta byla všudy-
přítomná a velmi dobře promyšlená. I detailní pohyby jednot-
livých postav mi přišly zajímavé – třeba, když matka mluví se 
svou dcerou, kterou chce za každou cenu provdat do nějaké 
bohaté rodiny, dívá se přímo do publika a naopak, když na ní 
mluví dcera, nahrbí se a poslouchá ji profilem k nám. V této 
situaci byl vidět její  velký škraboškový nos. Tím se dostá-
vám ke kostýmům, jasně vybarvujícím rozdíl mezi záhrobím a 
prostorem na Zemi. Žena představující matku hlavního hrdiny 
byla za pomocí polštářů obtloustlá. Její chůze byla naprosto 
osobitá a svým způsobem komická. Výrazné oděvy měli mrt-
ví, jeden z nich nám ukazoval jak zemřel (lano na krku) a jiný 
zase v jakém věku (slečna s barevnými šaty a s panenkou) 
trochu mimo mi připadala slečna s huňatým kožichem a be-
ranicí na hlavě že by umrzla? Rozvržení prostoru a kulis bylo 
pro tuto hru ideální, protože oltář pro kněze, mohl s klidem 
posloužit mrtvému hospodskému jako bar a schody za ním se 
dobře využívaly k odchodům a příchodům aktérů, kteří potře-
bovali být výrazní, když mluvili k divákům. 
Důležitým jevem je hudba provázející všechen čas předsta-
vení. Jsou to melodie typické pro Východní Evropu, což mi 
zezačátku přišlo nepochopitelné, ale zároveň zajímavé a místy 
vtipné. 

Závěrečný mohutný aplaus mi jen potvrdil, že jsem nebyla 
jediná, kdo se bavil a představení si vážně užil. Celkově mě to 
probralo díky svému rychlému a divokému spádu. Určitě jsem 
se nenudila a skvěle se navnadila na další představení.

Mrtvá nevěsta 
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Dnešní představení
Nazabití Brandýs nad Labem: Santa vivat

1. Proč děláte divadlo?
- Protože nás to baví (5x)
- Už si ani neumím představit za ty roky, že bych jeden den v 
týdnu nešla do lidušky zahrát si divadlo do toho prvního po-
schodí…
- Baví mě spolupracovat s ostatními na něčem zajímavém, mít 
možnost vžít se do jiné role…

2. Co se vám na vašem představení nejvíc líbí?
- Je to taková prima bláznivina a k nám se hodí.
- Je to hravé a zábavné.
- Taneček „Santa girls“.
- Opilý developer.
- Nadšeně nablblá replika „Štědrý večer“.
- Všechno.
- Já. (bez komentáře!)

3. Co chcete svým představením říct divákům?
Také jste dostali o Vánocích na mobil tu zprávu:
„Ucpěte komíny
Nepusťte Santu!
Použij cement
Anebo maltu
Otevři okno
Nasaď si kulíšek
Dárky ti přinese
Jedině Ježíšek !“ ?
Děkujeme neznámému autorovi, že to řekl za nás!

Bohužel od souboru jsme nedostali žádnou fotku z představe-
ní, nicméně tyto obsáhlé odpovědi jistě stačí k tomu, abychom 
si udělali poměrně jasný obrázek, ne?
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Vrásčitá Vrtule Slaný: Krkavci
1. Proč děláte divadlo?
Divadlo dává energii potřebnou pro 
pohyb Vrtule.

2. Co se vám na vašem předsta-
vení nejvíc líbí?
Rádi si pobýváme v ponuré atmo-
sféře, kterou se snažíme dobro-
volně a cíleně vytvářet za zvuku 
tajemného vrnění staré vrásčité 
Vrtule.

3. Co chcete svým představením říct divákům?
Diváci, byli bychom velice šťastni, kdybyste s námi pobyli v ponuré 
atmosféře vrnění vrásčité Vrtule a nahlédli pod prsty osudu, který 
může zkoušet každého z nás.

Časumálo Praha: Kytice

1. Proč děláte divadlo?
To je jednoduché - baví nás! A co nás na něm baví? Můžeme 
něco z nás předat divákům a dostat se do situací, do kterých 
bychom se v našem životě nedostali. Divadlo nám dává zku-
šenosti a také to, že můžeme být spolu! 
2. Co se vám na vašem představení nejvíc líbí?
Nejvíce se nám líbí to, že je jen naše, byla to naše první zku-
šenost bez vedení naší Hanky a vedení bylo tedy provizorní. 
Popravdě to chvíle mi dost skřípalo, ale o to je cennější, že 
jsme představení dokončili. Můžeme být na sebe i na Kytici 
pyšní. Cítíme se v našem představení dobře a nemusíme se 
do ničeho křečovitě lámat!
3. Co chcete svým představením říct divákům?
Pro nás je představení o osudu, o životních zvratech, které 
nemůžeme ovlivnit, ale můžeme si 
vybrat, jakým způsobem je budeme 
řešit. Právě toto bychom rádi divá-
kům předali, naše postavy dělají 
chyby, stejně jako my. Naše před-
stavení by mělo diváků ukázat, že 
neuváženým jednáním může často 
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Studio divadla Dagmar Karlovy Vary: Kdyby bylo 
nebe...

inspirativní představení

Scénická koláž vycházející z motivů knihy Fanii Fénelonové 
Dívčí orchestr. 
Kniha byla napsána 30 let po osvobození jako svědectví z 

koncentračního tábora 
Osvětimi – Březinka a 
tábora Bergen – Belsenu.
Inscenace vznikla ve 
spolupráci s Katedrou vý-
chovné dramatiky DAMU 
Praha a se ZŠ a ZUŠ 
Šmeralova K.Vary
Inscenace je věnována 
všem obětem holocaustu

Osoby a obsazení:
Fania   Magdaléna Hniličková   
Klára   Libuše Hašková    
Alma   Terezie Pecharová 
Floretta  Lenka Korbelová 
Marie   Kateřina Panochová- Kaiserová 
Irena   Lucie Lísková 
Helga   Lucie Věříšová 
Ráchel  Tereza Pachtová 
Zuzanka  Kateřina Boušková 
Anna   Ivana Sedláčková
Režie:  Hana Franková a Jan Hnilička
spolupráce:  Václav Vašmucius, František  
  Hnilička

dojít úplnému přetrhání vztahů a že to, co chceme, nemusí 
být vždy tím pravým právě pro nás! Situace, ve kterých se 
ocitají naše postavy, můžeme i my právě teď prožívat.
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Zamilovaný Šmrňa



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
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