Slavkovské divadelní dny 2. – 4.března 2012
Místo konání - Společenské centrum Bonaparte Slavkov u Brna
Hlavní pořadatel – Město Slavkov u Brna, spolupartner FOD Simsala Bim
Prodej vstupenek přímo na místě, vstupné 50 Kč/ děti do 10 let 25 Kč
PROGRAM :

Pátek 2.3.2012
19.00 hod

zahájení festivalu

19.05 hod
Divadlo Stodola, Jiříkovice
bláznivá komedie Jeana Della „Ať žije Bouchon!“
délka představení včetně přestávky – 90 minut
Bouchon je malé francouzské městečko kdesi ve vnitrozemí. Všichni jeho obyvatelé již dávno odešli a
telefonní budka slouží jako víceúčelový společenský sál. Starosta Jacques se ze všech sil snaží vyždímat z
Bruselu co možná nejvíce dotací v rámci evropského společenství. Společně se svou sekretářkou Odette a
bratrem Nicolasem, který ve svých třiceti letech je jediným žákem místní školy, vypracovává množství
nesmyslných projektů, jako je oboustranný sjezd z dálnice bez ohledu na to, že tudy žádná dálnice nevede,
námořní přístav, přestože z Bouchonu k moři je to 350 km, nebo rozbije basebalovou pálkou výkladní
skříně, aby doložil množící se kriminalitu. Jakpak asi zareaguje, když se jednoho dne objeví inspektor
vyslaný Bruselem?
Osoby a obsazení:
Jacques - Jan Štěpánek / Ondřej Buchta
Odeta - Aneta Rybová / Tereza Hašková
Nicolas - Pavel Melkes / Martin Beneš
Robert - Václav Sladký / Marek Cibulka
Režie:

Ondřej Buchta

Slovo o souboru:
Divadlo Stodola je ochotnický divadelní spolek, který v Jiříkovicích působí od roku 2000. Každý rok
nastuduje jedno premiérové představení s reprízami na jevištích ve spřátelených obcích a snaží se nabídnout
také představení pro dětské publikum. Od roku 2005 pravidelně pořádá v červnu divadelní festival Žně na
Stodole. http://www.divadlostodola.cz/

Sobota 3.3.2012
18.30 hod
Žáci divadelního kroužku ZŠ Komenského v režii Mgr. Kamily Podzimkové
pohádka „Jak Plamínek přechytračil obra“
délka představení 15-20 minut
Osoby a obsazení:
Vypravěči - Denisa Sekerková, Denisa Hejdušková
Princezna Šlehačka - Laura Mašijová /Lucie Bočková
Král Piškot V. - Simona Čuperová/ Hana Havířová
Plamínek - Jana Gajárková/ Markéta Vojtková
Turisté - Eliška Ambrožová, Martina Majerská, Sára Müllerová, Kristýna Kolejková
Pošťák Ferda - Emilia Džumaniazová/ Lucie Hložková
Obr: Lenka Jeřábková/ Joseph Saunders
V Dortovém království mají velké starosti, princezna Šlehačka slaví narozeniny a přeje si ten největší dort
na světě a navíc se na hranici do království usadil zlý obr, který má jazyk stejně mlsný jako břicho bezedné.
Naše krátká pohádka vypráví o tom, že velikost rozhodně nezvítězí nad chytrostí a důvtipem.
Slovo o souboru:
Divadelní kroužek ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. navštěvují žáci z 2. až 5. ročníku, ale otevřené
dveře mají i šikovní prvňáčci. V kroužku si děti hrají, přednáší, zpívají, nacvičují pěkné pohádky nebo
scénky a pásma. Každý rok si připraví něco na uvítání prvňáčků do školy a každý rok také něco předvedou
svým spolužákům i dětem z mateřské školky .
Krátká technická přestávka
19.00 hod. Mouřínovští ochotníci, Mouřínov
komedie Oldřicha Daňka „Sňatková podvodnice“
délka představení včetně přestávky – 120 minut
Na začátku byl obyčejný seznamovací inzerát pro starého mládence. Co se však stane, když do sledu
událostí vstoupí bývalý sňatkový podvodník a všichni obyvatelé činžovního domu, kteří si, jak se říká, vidí
až do talíře. O tom pojednává nevážná komedie o vážných věcech.
Osoby a obsazení:
Alois Klapáček – Dan Vlk
jeho žena Kamila – Marcela Vlková
jejich syn Erno – Kristýna Štecová
Evžen Andršt – Radek Tichý
jeho žena Magda – Irena Vintrová
jejich dcera Milena – Bára Vintrová

Dolfa Hezoun – Radim Doupovec
Vojta Šouflík – Roman Blecha
Duchoňová – Jitka Vintrová
Její dcera Hana – Dana Veitová
Kupilík – Pavel Hrazdil
Fikrle – Kamil Kolařík

Režie: Pavel Hrazdil, Dan Vlk
Slovo o souboru:
Ochotnické divadlo v Mouřínově obnovilo činnost před sedmi lety uvedením prvorepublikových her pod
souhrnným názvem Frašky. Následující rok se zformovalo jádro současného souboru, který sehrál Gogolovu
Ženitbu, následovala pohádka O chytrém ševci, Charleyova teta, Postel pro anděla a znovu Ženitba.
Z výběru her je zřejmé, že se soubor zaměřuje převážně na komedie a veselohry, které mu „sedí“.
Mouřínovští ochotníci jsou pravidelným účastníkem bučovického Ochotnického festivalu Miroslava
Doležala a se svými představeními navštěvují i blízké obce vyškovského okresu.

Neděle 4.3.2012
15.45 hod. Žáci dramatického kroužku ZŠ Komenského v režii Mgr. Ivy Kočí
krátká upoutávka na připravované představení africké pohádky „Jama-lam-ba“
Slovo o souboru:
Dramatický kroužek při ZŠ Komenského působí již 18 let, jako zájmová volnočasová aktivita žáků 6. –
9.řídy. Mladí divadelníci každoročně nazkouší jednu pohádku, kterou pak 7-8x reprízují, aby potěšili svým
uměním nejen své spolužáky a rodiče, ale každého, kdo na představení zavítá. Soubor se neomezuje pouze
na svou domovskou scénu ve školním sále, ale účastní se i divadelních přehlídek a též se již několikrát
úspěšně podílel na programech vernisáží ve slavkovském zámku. Soubor působí výhradně jako autorské
divadlo, jehož repertoár pochází z dílny jeho umělecké vedoucí, paní učitelky Ivy Kočí.
Krátká technická přestávka
16.00 hod. Farní ochotnické divadlo Simsala Bim, Slavkov u Brna
komedie Williama Shakespeara „Zkrocení zlé ženy“
délka představení včetně přestávky – 150 minut
Kateřina a Bianka jsou dcery bohatého padovského měšťana. Zatímco mladší, nápadníky obletovaná Bianka
se chce vdát, po starší Kateřině nikdo ani nevzdychne. Jejich otec rázně rozhodne, že dřív než provdá
Bianku, musí se vdát Kateřina. Ale je tu háček, kde najít ženicha, který by si dobrovolně uvázal na krk
hubatou a nesnášenlivou fúrii, kterou Kateřina bezesporu je? To ovšem netuší, že přesně takový „blázen“
právě dorazil do Padovy.
osoby a obsazení:
Petrucio - Adam Šimoník
Kateřina - Jarmila Andrlová
Lucencio - Pavel Šujan
Bianka - Marcela Rotreklová
Baptista Minola - Milan Hrazdílek
Hortenzio - Pavel Hrazdil j.h.
Conchita - Lucie Lstibůrková
Gremio - Marek Kuchta

Tranio - Radim Zrebný
Biondello - Štěpán Melichar
Grumio - Vojtěch Andrla
Putefalo z Mantovy - Vojtěch Lstibůrek
Vincencio - Jaromír Rozsypal
Krejčí - Magdalena Melicharová
Kloboučnice - Marcela Rotreklová

Režie: Ludmila Nosková a Marek Kuchta
Slovo o souboru:
Farní ochotnické divadlo Simsala Bim zahájilo činnost v lednu 2001 při římskokatolické farnosti ve
Slavkově u Brna, kde v sále Pastoračního centra zkouší a hraje. Od loňského roku začalo úspěšně
spolupracovat i s Městem Slavkov a tyto Slavkovské divadelní dny jsou již druhým společným počinem.
Prvním byly vloni v říjnu Shakespearovské divadelní dny.
V současné době tvoří členskou základnu divadla 26 lidí, kteří každoročně připraví minimálně dvě hry.
Zatímco starší Simsalabimáci se věnují hrám pro dospělé, mladší dorost, Simsaláčata, hrají pohádky a hry
pro dětské publikum. Kromě spolupráce na akcích farnosti je cílem divadla obnova tradice ochotnického
divadla a podpora kultury ve Slavkově. http://simsalabim.farnostslavkov.cz/

