
ŠALDOVO DIVADLO
kanibalská režie Filip Nuckolls 

hrají Václav Helšus (jako Kapitán Nemo), Martin Polách, Tomáš 

Impseil, Jaromír Tlalka, Přemysl Houška, Markéta Coufalová, 

Jan Jedlinský, Karolína Baranová, Michaela Foitová a Štěpánka 

Prýmková.

Určeno pro všechny ročníky STŘEDNÍCH ŠKOL

a žáky ZÁKLADNÍCH ŠKOL od 8 let. Vhodné k doplnění 

a prohloubení vědomostí z literatury a k vášnivému zaujetí pro 

všechny přírodní vědy. 

O čem se dozvíte víc: o dalším rozměru čtení. Slavné dílo 

světové literatury v divadelní adaptaci ožívá svěžím rytmem. 

„Povinná“ literatura tou nejpřitažlivější zábavnou formou, vý-

borná příležitost k setkání s podmanivým kouzlem současného 

divadla jako nenahraditelné součásti živé kultury. 

Co vás bude bavit: ostrý britský humor, plnokrevné současné 

herectví, jedinečné divadelní efekty, stylové nostalgické malova-

né kulisy s komiksovým vtipem, písničky a choreografie.

Stáhněte si nové metodické a pracovní listy – rozvíjíme 

samostatné přemýšlení o umění a jeho kontextu 

v lidské společnosti.

Představení vhodné pro publikum každého věku. Útěk z Ameriky, 

kde právě zuří válka Severu proti Jihu, cesta balónem, ztroskotá-

ní, objevování přírody neznámého ostrova, setkání s tajemným 

cizincem, mezilidská důvěra jako jediná šance na dobrý konec, to 

všechno jsou motivy, které hravou a neiluzivní formou rozehrává 

nová inscenace v Šaldově divadle. Dnešní film a počítače nabízejí 

efekty, o jakých se Verneovi ani Karlu Zemanovi nesnilo, divadlo 

vám ale nabídne hravost a fantazii, jakou u moderních techno-

logií najít nemůžete. Režisér Filip Nuckolls je na „rodinné tituly“ 

odborník a jeho klukovská hravost nestárne, stejně jako slavná 

verneovka Tajuplný ostrov. Vernovo vizionářství, touha po obje-

vování a vědění i nostalgie ukrytá v jeho dobrodružných romá-

nech si hravě získá i nejmladší diváky..

Skutečnou divadelní atmosféru zažijete jedině večer! 

I večer hrajeme pro školy. Ptejte se na tel. 485 107 836 

nebo e-mailem info@saldovo-divadlo.cz na výhody večerní 

návštěvy divadla se studenty. Doprovodný program zdarma! 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY NAJDETE V PROGRAMU DFXŠ dfxš

TAJUPLNÝ OSTROV
Podle J. Verna napsali T. Syrovátka a F. Nuckolls.

Veselý kankán pro celou rodinu.


