
ŠALDOVO DIVADLO
režie Šimon Dominik
hrají Jan Jedlinský, Eliška Jansová, Tomáš Impseil, Martin 
Polách a téměř celá činohra dfxš.

Určeno pro všechny ročníky STŘEDNÍCH ŠKOL 
a 8. a 9. ročníky ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Vhodné k doplnění a prohloubení vědomostí z literatury a  
dějepisu. Nahlédnutí do zákulisí „povinné literatury“ tou nej-
přitažlivější zábavnou formou.
O čem se dozvíte víc: historie divadla, alžbětinská Anglie, její 
literatura, sonety a nejslavnější divadelní éra, život a dílo největ-
šího dramatika. Inscenace zachycuje historický divadelní provoz 
i zákulisí a přibližuje divadlo jako živoucí organismus a součást 
našeho kulturního dědictví. 
Co vás bude bavit: Mladé diváky baví nahlížení do divadel-
ního zákulisí a procesu vzniku divadelní hry, sáhnou si zblízka 
i na hereckou tvorbu, která dnešní dospívající nepřestává fasci-
novat. Studenti si zamilují začínajícího Shakespeara, jeho trable 
s láskou, psaním i s hereckou společností. 

Stáhněte si nové metodické a pracovní listy – rozvíjíme 
samostatné přemýšlení o umění a jeho kontextu 
v lidské společnosti.

Brilantní romantická komedie a rafinovaná životopisná fikce 
sleduje umělecké začátky nejslavnějšího dramatika a básníka 
všech dob. Odvážný, výmluvný i trochu troufalý a lehkovážný 
William je mladým lidem blízký, snadno prožívají jeho tvůrčí 
i milostné dobrodružství. Jistě znáte filmové zpracování pří-
běhu, ale věřte, že tahle hra miluje divadlo a skutečné herectví 
a na jevišti se jí daří nejlépe. Spoluautorem filmového scénáře je 
světoznámý dramatik a český rodák Tom Stoppard. Podívejte se 
spolu s našimi herci do zákulisí alžbětinského divadla, kde prin-
cipálové ručí věřitelům vlastním životem, kde ženské role hrají 
muži a kde mladý Shakespeare právě píše Romea a Julii. Těžko 
říct, zda je krásná Viola zamilovaná víc do Shakespeara nebo 
do jeho veršů, ale právě jejich zakázaná láska dává Williamovi 
tu správnou inspiraci pro příběh veronských milenců… 

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 ná-
vštěvy divadla se studenty. Doprovodný program zdarma! 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY NAJDETE V PROGRAMU DFXŠ dfxš

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
Marc Norman, Tom Stoppard, Lee Hall, Paddy Cunneen

Komedie podle oscarového filmu


