ALOIS NEBEL
Jaroslav Rudiš, Jaromír 99, Adam Skala
Divadelní podoba známého komiksového románu.
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Adam Skala
Václav Helšus, Jana Hejret Vojtková, Tomáš Impseil,
Přemysl Houška, členové EFIX klubu a další.

Určeno pro všechny ročníky STŘEDNÍCH ŠKOL
Vhodné k doplnění a prohloubení vědomostí z dějepisu a literatury.
O čem se dozvíte víc: dějiny Československa 20. století – historie
Sudet od druhé světové války do 90. let. Studenti poznají současnou
českou literaturu zblízka, a díky přesvědčivému hereckému umění zjistí,
že je jim blízká a baví je.
Co vás bude bavit: osobní kouzlo a umění Václava Helšuse. Tvůrčí
tým patří k nejmladší umělecké generaci: inscenace Adama Skaly baví
mladé publikum energií, rytmem a obrazovou stylizací, která je jim blízká. Ocení také filmově strhující hudbu Jakuba Königa, kterého mladší
publikum zná pod youtube přezdívkou Kittchen.
Při návštěvě večerního představení si můžete vyžádat
dramaturgický úvod, tematický seminář i setkání s herci.
Poetický příběh ze Sudet okouzluje mlhavou náladou hraničních hor
a velice svéráznou nadsázkou. Komiksový román o skromném výpravčím, který na zapadlém horském nádraží Bílý Potok odolává mlze
a dějinám v rytmu příjezdů a odjezdů, znáte nejspíš z originálního
filmového zpracování z roku 2011. Z příběhu nenápadného hrdiny dýchá
atmosféra hor a tratí na konci světa, kam lidé utíkají, když se jejich život
příliš zamotá, nebo jsou odtud v pohnutých okamžicích dějin vyháněni
jinými uprchlíky a dobrodruhy, kteří se o místo na světě musí rvát. Přestože autoři děj zasadili do Priessnitzových Jeseníků, vnímáme titul jako
součást lokální dramaturgie. Jaroslav Rudiš se totiž narodil v Českém
Ráji a studoval v Liberci, Jizerky jsou zdrojem jeho obrazivosti a krajina
Sudet je jeho bytostným tématem. Patří k nepřehlédnutelným osobnostem současné české literatury, a dokonce už hranice naší malé kotliny
přerostl a stal se známým spisovatelem evropským. Žije v Berlíně, jeho
novinky jsou vždy houfně sledovanou událostí a německý prezident ho
vyznamenal řádem za přínos ke sbližování Čechů a Němců. Jevištní podobu románu Alois Nebel pro libereckou činohru vytvořil mladý režisér
Adam Skala, atmosféru hor a vlaků inscenaci dodává hudba Jakuba
Königa, známého pod uměleckým jménem Kittchen, a titulní postavu
ztvárnil Václav Helšus.

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!
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