SEMAFOR
Jiří Janků, Šimon Dominik
Kabaret plný slavných písní Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.

ŠALDOVO DIVADLO
Režie
Hrají

Šimon Dominik
Martin Polách, Martin Stránský, Ondřej Kolín, Stavros Pozidis,
téměř celý činoherní soubor a členové baletu.

Určeno pro všechny ročníky STŘEDNÍCH ŠKOL a 8. a 9. ročníky ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Vhodné k doplnění a prohloubení vědomostí z hudební výchovy,
literatury a dějepisu.
O čem se dozvíte víc: osudy slavných tvůrců divadla Semafor, dějiny
Československa 20. století – 50. a 60. léta, diktatura 50. let, vznik divadel malých forem, texty Jiřího Suchého, hudba Jiřího Šlitra, okupace
1968. Inscenace zachycuje divadelní provoz i zákulisí a přibližuje divadlo
jako živoucí organismus a součást našeho kulturního dědictví. Výborná
příležitost k setkání s kouzlem divadla.
Co vás bude bavit: geniální písničky Suchého a Šlitra, které dnešní děti zpívají u táboráků a netuší, kdo je původně napsal, v divadle
skutečně ožívají v současném dynamickém zvuku a skvělém hereckém,
pěveckém i tanečním podání. Studenty baví poodhalení divadelního
zákulisí. Poznají slavné komiky zblízka a budou přímo u toho, jak jejich
sláva vznikla.
Při návštěvě večerního představení si můžete vyžádat dramaturgický úvod, tematický seminář i setkání s herci.
Děj autorského kabaretu sleduje dvojici slavných komiků Suchého a Šlitra od jejich prvního setkání přes založení Semaforu a desetiletou zlatou
éru až k dramatickým událostem po srpnu 1968. Ústřední klaunskou
dvojici ztvárnili Martin Polách s Martinem Stránským a Ondřej Kolín
se Stavrosem Pozidisem. Zatímco mladší dvojice vychází především
z výjimečných muzikantských dovedností Ondřeje Kolína a z nespoutané
chuti šaškovat a dobývat svět, která je čerstvým absolventům vlastní,
starší dvojice čerpá ze zkušenosti dvou výtečně sehraných komediantů.
Bez improvizace si poetiku Semaforu nelze vůbec představit. Stejně
důležité jsou i půvabné zpívající a roztančené slečny, které nakonec hrají
zcela zásadní úlohu v osudu Jiřího Šlitra. Nechybí ani hvězdy Eva Pilarová a Waldemar Matuška, které vás nenechají na pochybách, že se u nás
rodí hvězdy nové. Geniální písničky Suchého a Šlitra v herecké interpretaci bezpochyby chytí za srdce všechny pamětníky i generace nejmladší.
Naprosto nepostradatelná je i živá sedmičlenná kapela pod vedením
Dalibora Tuže. Lukáš Vilt v působivých choreografiích citlivě propojil
herce a čtyři páry tanečníků z baletního souboru. Ze všech účinkujících
je cítit, že si písničkovou smršť na jevišti společně opravdu užívají. Hravá
a radostná pocta divadlu Semafor a jeho tvůrcům přináší záplavu radostné divadelní energie.
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
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