SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ
Jiří Havelka
Poctivá česká komedie o vašich nejsměšnějších sousedech.
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Určeno pro všechny ročníky STŘEDNÍCH ŠKOL
Vhodné k doplnění a prohloubení vědomostí z literatury,
občanské výchovy a dějepisu. Současná česká literatura
v nejpřitažlivější živé formě.
O čem se dozvíte víc: velmi aktuální společenské až politické téma. Studenti si osahají fungování demokracie v českých
poměrech a na vlastní kůži zažijí její křehké principy. Jedinečné
setkání se současnou českou literaturou, která si díky divadelnímu kouzlu živé přítomnosti a přesvědčivému hereckému umění
mladé publikum hravě získá. Díky aktuálnímu tématu pak
studenti poznají divadlo jako způsob živé komunikace o naléhavých společenských otázkách a jako nepostradatelnou součást
vyspělé demokratické kultury.
Co vás bude bavit: Jiří Havelka patří k absolutní špičce
současného českého divadla a jeho hry nabízejí krásné herecké
příležitosti. Radost ansámblu ze společného hraní se pak snadno přenáší na přítomné diváky. Mladé publikum baví Havelkova
chytrá nadsázka, s jakou vystihl  směšné typy, které všichni
dobře znají ze svého okolí.
Při návštěvě večerního představení si můžete vyžádat dramaturgický úvod, tematický seminář i setkání
s herci.
Sousedé z jednoho chátrajícího českého domu se musejí rozhodnout: společná střecha nad hlavou se rozpadá, hrozí výbuch
plynu, je třeba jednat. Jenže každý z obyvatel sleduje pouze
své vlastní omezené zájmy. Jeden chce na všem vydělat, druhý
hlídá, aby náhodou někdo odvedle neměl nějakou výhodu, třetí
se vyžívá v dodržování byrokratických formalit. Střetnutí těch
nejbizarnějších českých typů, co znáte, se rozehrává v téměř
klasickém dramatickém prostoru: nikdo odtud neodejde, dokud
nebude dobojováno. Diváci v Malém divadle jsou usazeni po
obou stranách stolu v těsné blízkosti herců, spolutvoří hranice ringu, stávají se účastníky schůze a současně i fanoušky
napínavého sportovního utkání. Pokud jste viděli úspěšný film
Vlastníci (2019), který Jiří Havelka podle své hry natočil, nenechte si ujít příležitost ocitnout se naživo přímo v centru dění
a zažít mrazivou legraci na vlastní kůži. Veselohra o demokracii
v malém rozvíjí to nejlepší z české komediální klasiky a nachází
účinný lék na obavy a trápení dneška: čirou divadelní radost ze
hry a osvobozující smích.
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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