
obyčejní lide," říKá režisér skupiny Hop Trop, který se uskuteční ve středu 14. října od 19 ho-
Holice - Chcete získat volnou vstupenku na koncert populární

din v holickém kulturním domě? Tak soutěžte s námi! Stačí,
když správně odpovíte do dnešní desáté hodiny dopoledne: "Ja-

U Beckettových her ženské postavy téměř nevystupují. Šťastné dny jsou výjimkou ke významné výročí slaví letos kapela Hop Trop?", Vybírat můžete
zetřímožností:A)251et,B)30let,C)351et.Pokudbudetemítštěs-
ti při losování, můžete se těšit na vystoupení této oblíbené for-

Rozhovor mace zcela zdarma! Nezapomeňte na e-mailovou adresu marti-
na.vosahlova@denik.cz připsat své jméno a příjmení, adresu, te-
lefonní číslo (nejlépe mobil) a heslo: "Hop Trop". Oko)

LUKÁŠ DUBSKÝ v

Soutěžte o dva volné lístky na show Izera!Pardubice - První premiérou
letošní divadelní sezóny bude Pardubice - Pardubický Kulturní dům Hronovická uvítá 15.
ve Východočeském divadle října baviče Zdeňka Izera. V zábavném programu jsou připra-
Pardubice (VČD) absurdní vény oblíbené scénky, parodie nejrůznějších televizních pořa-
drama Samuela Becketta dů a imitování řady populárních éeských i zahraničních zpě-
Šťastné dny. Na Malé scéně ve vaků a zpěvaček. Partnerkou Zdeňka Izera bude zpěvačka Šar-
dvoře ho nazkoušel mladý re- ka Vaňková. Pokud chcete vyhrát dva vstupy na toto předsta ^

žisér JURAJ AUGUSTIN (na vení, odpovězte do dnešní 10. hodiny na otázku: "Kolikáté naro-
snímku), který se nedávno stal zeniny letos Zdeněk Izer oslavil?". Odpovědi zasílejte e-mail mar-
uměleckým šéfem bměnské- tina.vosahlova@denik.cz, uveďte jméno a příjmení, adresu, tele-
hoBuranteatru. fonaheslo:"Izer". Oko)

Ve VĎD jste už připravoval jed- Nenechte si ujít Lord of the Dance zdarma!no scénické čtení. Jak došlo k
vaší spolupráci s pardubickým Pardubice - Taneční
divadlem? mág Michael Nafley,

Minulý rok jsem ukončil který poprvé vstoupil
studium na brněnské JAMU a na pódium jako tanec-
na moje absolventské před- nik v roce 1994, se vrací
stavení se přišel podívat pan do Pardubic s předsta-
ředitel s panem dramatur- vením Lord ofthe Dan-
gem. A na základě této zkuše- ce. Tentokrát show po-

l

nostijsme se domluvili na re- nese titul "Dangerous
alizaci první inscenace, kte- Games". Divákům se 30. října v Pardubické Tipsport aréně před
rou bylo scénické čtení hry staví nová taneční čísla, dokonalé vizuální technologie i zvuk,
Poutník. efektní světelný park, překrásné kostýmy a nová hudba skla-l

datele Gerarda Fahyho. Chcete vědět, jak to v příběhu, kde spo-
Nedávno jste se stal uměleckým vadlo a stylizovaná předsta- divadla. Tato hraje ale speci- na tom, co je na hře vlastně lu bojuje dobro a zlo, dopadne? Pokud ano, tak soutěžte s Par-
šéfem Buranteatru. Jak se liší vení, o které se právě s kolegy fická v tom, že hlavní posta- zajímavé, jsme se shodli vehni dubickým deníkem a můžete vyhrát vstupenky na toto magické
práce v malém divadle bez v Buranteatru budeme po- vou je ženská hrdinka. U rychle, tam žádná generační představení irského tance. Stačí do dnešní desáté dopolední ho-
vlastního hereckého souboru od koušet. ostatních Beckettových her propast nebyla. Generační diny odpovědět na e-mail martina.vosahlova@denik.cz na otázku:
práce v klasickém repertoáro- ženské postavy téměř nevy- rozdíl je ale velmi znát na sty "Kolik let už funguje jedinečná show Lord of the Dance?". Nezapo
vém divadle? Text Samuela Becketta Šťastné stupují. A pokud už se tam na- lu zkoušení, na který jsem se mentě uvést celé své jméno a příjmení, telefonní číslo (mobil),

Základní rozdíl je samo- dny, který inscenujete na Malé chází, tak jsou to většinou jen musel etablovat. Herci jsou ze adresu a heslo: "Lord ofthe Dance". (iko)
zřejmě pojmenovaný už ve scéně, byl váš výběr nebo na- epizodní postavičky. Šťastné zcela jiné generace. Prošli si
vaší otázce. Buranteaťr mo- bídka Pardubické dramaturgie? dny jsou ale hra založená na úplné jinou školou a přístu- Hrajte o pozlaceno CD swingových Pirátů!mentálně stálý soubor nemá. Nebyla to nabídka, text ženské postavě. To mě na tom pem ke zkoušení. Pokud se ty-
Tato okolnost s sebou nese jsme hledali společně. Na zá- strašně lákalo. Beckettova to dva světy podaří skloubit, a Pardubice-Po albu We WUl Swing You!, jež vyšlo celosvětově
několik pozitiv, ale z mého kládě diskuse jsme došli k to- poetika je podle mě stylem já jsem už dnes přesvědčený o pod oficiáhií Mavičkou a s podporou legendárních Queen, má
pohledu na divadlo asi hlavně mu, že budeme hledat tihri pro humoru a pohledem na svět tom, že se to podařilo, tak by z kapela Piráte Swing Band na svém kontě další výjimečný po-
negativa a komplikace. Avšak starší herečku. Beckettovy bližší spíš mužům. Ve Šťast- toho mohla vzniknout vehni éin. Novou řadovku, nazvanou Playlist, jež vychází v exkluziv
na druhé straně si myslím, že Šťastné dny už potom byly ných dnech je ovšem kon pěkná inscenace. ním ručně vyráběném zlaceném boxu s výpravným bookletem
Buranteatr tuto chybu phio- velmi rychlou volbou. frontována se ženským svě- a bonusovým DVD, pokřtili na loňských prosincových gala-
hodnotně nahrazuje velmi tem, který je o mnoho emotiv- koncertech Ester Kočiéková, Petr Kotvald a Josef Laufer. Po-Samuel Beckett / ŠŤASTNÉvzácným okruhem lidí, kteří Takže jste hledali text přímo nějšíapřírodnější. slední dva jmenovaní na albu i úéinkiuí, stejně jako herec JiříONYtoto divadlo považují za jejich pro herečku Zdenu Bittlovou? Lábus, fílharmonie a smíšený sbor. "Pirátům" na nové CD au-
vlastní a tak k němu také při- Nakonec ano. Já jsem velmi Co vás na hře nejvíce zaujalo a torsky oficiálně přispěl i sám Robbie WUliams! Pokud ho chce-Překlad: František Vrbastupují. stál o to pracovat se starší ge- na co byste nalákal diváky? té vyhrát, soutěžte s Deníkem! Stačí, když do dnešní desáté ho-

nerad pardubických herců. Největší lákadlo je vjedno- diny odpovíte na e-maU martina.vosahlova@denik.cz na otázku:Režie: Juraj Augustin j. h.Jaká dramatika je vám blízká? Na základě této informace duchosti té hry. Je to o vztahu "Co v překladu znamená název We Will Swing You'?". NezapomeňteDramaturgte' Jan Krupa j. h.Nemám oblíbené autory, přišla nabídka, že VČD má manželů, kteří nejsou žádní uvést své jméno a příjmení, adresu, mobil a heslo: "Piráti". A po-Scéna' Ján Augustin j. hale spíše oblíbené hry. Pokud herečku s ohromnými zkuše- hrdinové filmových pláten. kud chcete Pardubickou kapelu vidět naživo, budete mít šanciKostýmy. Anna Petřitawáj. hse ale podívám na portfolio nostmi, která je schopná za- Jsou to ti nejobyčejnější lidé, na exkluzivních koncertech Piráte Swing Gala. Ty se uskuteční
svých prací, tak 95 procent ti- stát velkou a náročnou roli. ve kterých se, myslím, diváci 2. prosince v pardubickém Domě hudby a 9. prosince v králové-
tulů byla klasika. Mám rád, najdou. hradeckém Kongresovém centru Aldis. Lákají na hvězdné hos-Osoby a obsazení:když má hra pevnou struktu- Samuel Beckettje známý pře- ty. Za doprovodu kapely s netypickým repertoárem v PardubiWmnie Zdena Bitttováru, o kterou se jako režisér devším jako autor absurdního Jak se vám spolupracuje s par- čích vystoupí swingová legenda evropského formátu, Felix Šlo<T^

mohu opřít a díky tomu pra- dramatu Čekání na Godota. dubickými herci? Witlie ... Martin Mejzlík vaček, v Hradci Králové pak excelentní pianista a zpěvák Petr
covat mnohem svobodněji. U Jsou Šťastné dny napsány v Velmi dobře. Zároveň je to Vondráček. Na obou koncertech se diváci navíc mohou těšit i
současných her tp nebývá podobném stylu? ale pro mě velmi specifická na v mnoha ohledech překvapivé hostování herečky a zpěvac-Premiéra 10. a U. fijna 20B napravidlem. Na druhé straně Samozřejmě. Je tu mnoho práce, což souvisí s generaé- ky Ivy Pazderkové a v neposlední řadě také na baletní star a čtyř-Malé scéně ve dvořemám vehni rád pohybové di- typických prvků absurdního ním rozdílem. Na tématech a násobnou mistryni světa ve stepu Kateřinu Marii Fialovou, (iko)

Montessori týden zahájí muzikál Malý princ
Pardubice - Nejbližší dny ve ^

l

městě pemíku budou také ve

^Sisw^^znamení workshopů, předná-
šek a semmářů pro veřejnost

u v,o speciální Montessori peda- C1^
>

gogice. V Pardubicích se tento ^N
^

styl výuky praktikuje už od ^ w><

yuďME AneboBneboCe

roku 2004. "^

října muzikálem Malý prmc / ^ ") Ze vSech odpovéflí zaslaných
od 19. lR, do 12. 10.2015

-UOaPRUMENI ADRESAOsktvy zahájí v neděli 11. o
^

ve Východočeském divaďle. /' ^.'/.

^Texty napsaly děti z Montes- /, / vybereme 50,100 ,150,200.ĈáfflĚ^f

sori tříd Základní školy Pola- a 250. správnou SMS
biny l a hudbu složil muzi- Cen? SMS je 7 Kč. Technicky
kant Michal "Márdi" Mareda zajisfuje ATS, www.platmobilem.cz,
z Vypsané fixy. Následovat S.6Í (infoUnka296363199).
bude představení Čtyři doho- sm.feuS

t-^'

dy s Jaroslavem Duškem. CeÍ3?<w5ď-'&
středeční seminář ve vodě v tessori tříd," zve na středu a "s:

Oslavy začínají Lázních Bohdanči zase připo- čtvrtek do základní školy Po-
CkJ'a^ Ur .-JV^f iLAlť <^ l

Jakou účinnou složku
méně vznik života na Zemi. labiny l Marcela Žákova.představením dětí obsahuje Medvědí mast?^

"Montessori výuku si vy- V pátek rodiče čekají pro-
"Malého prince přečetli čtvr- zkoušíte na vlastní kůži. Do- žitkové semináře a v sobotu a) medvědí česnek

ťáci a páťáci a vytvořili deset stanete osobní studijní plány zase tvořivé dílny. Program a dalěí bylinné
textů, které se Michalovi Má- a můžete se sami či v dopro- bude zakončen 17. října kon- extrakty
redovi z Vypsané fixy povedlo vodu dětí pustit do objevová- ferencí pro odbornou i laic- b) m^ntol
skvěle zhudebnit," vysvětluje ní. Prožijete si třeba násobení kou veřejnost v Hudebním sá- c) pepř
Marcela Žákova, učitelka po- a dělení malých i velkých éí- le Pardubické radnice: ~-(mm)
labinské školy a zakladatelka sel, základní pravidla anglic-

Trpíte pocitem studených rukou a nohou, a to nejen v zimním období?Montessori vzdělávání v Par- kého jazyka a mnoho zajíma- Pořadatelé doporufiují rezervo-dubicích. vých témat z jazyka českého. Syndrom studených končetin může mít mnoho příčin a postihuje především ženy.
vat si kvOII omezené kapacitěZájemci si po celý týden mo- Večer se pak můžete vydat za Účinnou pomoc studeným i namoženým končetmám nabízí unikátní Medvědí mast
místa na konfwencl a všechnyhou vybírat z řady worksho- tajemstvím fotosyntézy, vy- obsahující medvědí česnek a další bylinné extrakty. Doporučujeme ji

pů, tvořivých dílen, seminářů slechnout si příběh o slovních semináře Si workshopy přes &. dvakrát až třikrát denně jemně vmasíiovat do pokožky.
či přednášek. Úterý bude pat- druzích a další, které zpro- mail montepce@montepce.cz Mast se rychle vstíebává a krásně voní po skonči a híebíčku.

Program na: www.memtepce.cz. deníkrit relaxaéním technikám, středkují samotné děti z Mon- Pro více Informací navfitívte www.vfada.ca
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l


