Spolek Kašpar
Divadlo v Celetné

Zájezdovka
Vážení dramaturgové,
vážení ředitelé, dámy a pánové,
toto je naše zájezdová nabídka...
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Jan Kerbr → Lidové noviny

SNÍMEK 51
Anna Ziegler
Premiéra 12.3.2018 → 25 repríz
Portrét britské vědkyně Rosalindy Franklinové a její
často přehlížené role při objevu dvojité struktury šroubovice DNA. Příběh zkoumá jak se chytré, tvrdohlavé
a odvážné ženě pracuje na poli, kterému dominují muži.
Historie, romantika i věda jsou zde v rovnováze.
Režie / Filip Nuckolls
Hrají / Eva Elsnerová, Lukáš Jůza, Jan Zadražil,
Marek Němec, Matouš Ruml, Daniel Ondráček

Délka / 1.50 bez přestávky. Cena / 60.000
Doprava / tranzit + přívěs + 2 auta.
Tantiémy / 13,8 % Aura–Pont. Rozměry jeviště / 8×8 m

→ drama

„V inscenaci, kde se naštěstí po několika minutách rozptýlí obavy,
že půjde o vědecky nezáživnou přednášku (i když text řadu odborných
problémů prezentuje), sledujeme živý a docela napínavý vztahový labyrint,
jemuž dominuje soustředěný, oproštěný výkon Evy Elsnerová, reprezentující
sympatickou umanutost s nulovou dávkou ženské koketerie.“
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SRPEN V ZEMI INDIÁNŮ
Tracy Letts
Premiéra 6. března 2017 → 46 repríz
Nezahojené křivdy a stíny minulosti rodiny Westonových, která se díky zmizení hlavy rodiny po dlouhé době
celá společně potkává a zoufale hledá a nenachází
odpuštění, porozumění, lásku a štěstí.

„Navzdory nálepce černá komedie se jedná spíše o psychologicky laděný
komorní příběh, který ctí pravidla klasického dramatu. Je vlastně jednoduchý ve své podstatě, ale vypovídá o věčně aktuálních, nadčasových
generačních, rodinných i vztahových problémech. Navíc, situace jsou napsány s velkým citem pro dramatičnost, a jednotlivé postavy mají přesné
kontury i způsob jednání a vyjadřování. (...) Nejnovější premiéra spolku
Kašpar je navzdory komornímu rámci příběhu, skutečně velkým plátnem,
nabízejícím širokou škálu emocí a velmi dobré herecké výkony.“
Scena.cz → Jana Soprová

„Jak je v Celetné zvykem, režie neexhibuje, vše je na hercích.
(...) Nejlepší moment nabídne představení při pohřební
hostině, herci se přestřelují zvučnými debatami a vše se
schyluje ke smutně reálnému konci, který rozhřešení či
usmíření nepřináší. Srpen v zemi indiánů se v Celetné
povedl jednak proto, že Letts hru výborně napsal, takže
to byla sázka na jistotu, a jednak proto, že Milena
Steinmasslová podala jeden ze svých nejlepších výkonů.“
MF Dnes → Tomáš Šťástka
Délka / 2.20 s přestávkou. Cena / 70.000
Doprava / tranzit + 3 auta. Tantiémy 14,47 % Aura–Pont
Rozměry jeviště / 9×8 m. Představení není (až na výjimky)
vhodné do předplatného.

→ černá komedie

Režie / Pavel Lagner
Hrají / Milena Steinmasslová, Jitka Nerudová,
Jakub Špalek, Eliška Hanušová/ Šárka Vaculíková, Monika
Zoubková, Aleš Petráš, Martina Prášilová, Jan Zadražil,
Jelena Juklová, Adrian Jastraban, Eliška M. Boušková
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DETEKTOR LŽI
Vasilij Sigarev
Premiéra 7. 6. 2009 → 111 repríz
Aby se Naděžda dozvěděla, kde její muž schoval peníze,
pozve domů hypnotizéra. Manžel však „v tranzu“ sdělí
i další tajemství a začnou se dít věci…
Režie / Jakub Špalek. Překlad / Tereza Krčálová
Hudba / Daniel Fikejz. Scéna / Karel Špindler
Kostýmy / Johana Krůfová
Hrají / Adrian Jastraban, Eva Elsnerová, Matouš Ruml
„O tom, jestli dokáže Detektor lži pobavit, není pochyb; navíc
ještě přinutí diváka se zamyslet na tím, jestli není lépe skoncovat
s tíživou minulostí a začít znovu. Pokud jde o hru samotnou,
je již od prvních okamžiků zřejmé, jak velké a pravdivé zrcadlo
nastaví dnešním vztahům ve společnosti a jak bude pomalu
humorně odhalovat neduhy manželského soužití. I když se
o Sigarevových hrách traduje, že jsou bezvýchodné, je Detektor
lži pravděpodobně světlou výjimkou, protože onen zmiňovaný východ se v představení nakonec přece jenom možná vyrýsuje. (…)“

„Drsnost, syrovost, krutost – a zároveň jasné komické situace
– z toho je umíchán tenhle nový Kašparův ruský koktejl…
– tak nám držte palce a třeba nashledanou na Detektoru.“
Jakub Špalek

Délka / 1.20 bez přestávky. Cena / 50.000
Doprava / tranzit + 1 auto. Tantiémy / 15,9 % Dilia
Rozměry jeviště 6×5 m

→ komedie

Milan Kájínek → Velkaepocha.cz
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RŮŽE PRO ALGERNON
Daniel Keyes

Premiéra 10. 2. 1993 → 862 repríz
Tragikomický příběh dementního muže, který chce
být chytrý. Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar.
Režie / Jakub Špalek. Hudba / Petr Malásek s použitím
skladby Keitha Jarretta. Scéna / Jan Tobola, Dan Paterko
Kostýmy / Katarína Hollá
Hrají / Jan Potměšil, Martina Prášilová, Tomáš Stolařík
/ Petr Lněnička / Jakub Špalek, Lukáš Jůza / Míla Tichý,
Tomáš Karger

„Fascinující herecký výkon Jana Potměšila v tragickém
příběhu mentálně postiženého mladíka Charlieho, jenž se po
operaci stane géniem, aby se později proti své vůli stal opět
tím, kým byl na začátku. Jan Potměšil obdařil Charlieho
bezmeznou vírou v lepší budoucnost, vírou v sama sebe…“

Délka / 1.40 bez přestávky. Cena / 50.000
Doprava / tranzit + 1 auto. Tantiémy / 14,6 % Dilia
Rozměry jeviště / 6×6 m

→ drama

Recenze.cz
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„Tohle představení by si nemělo nechat ujít žádné dítě – a ani jeho rodiče.
Režisér Filip Nuckolls oživil Mikuláše, Augustýna, Kryšpína, Vendelína,
Albína i šplhouna Celestýna s citem k předloze, přesto v inscenaci nechybí ani humor stojící mimo ni. (…) Jde o nabité a promyšlené představení,
ze kterého člověk odchází a nemůže se přestat usmívat. A to se cení.“

MIKULÁŠOVY PATÁLIE
René Goscinny, Jean Jacques Sempé

Zuzana Drtilová → MF Dnes

Světová premiéra 15. 1. 2012 → 169 repríz
Děti, vezměte své rodiče do divadla! Příběhy ze života
malého Mikuláše a jeho povedených kamarádů.
Režie / Filip Nuckolls. Kostýmy / Jan C. Löbl.
Scéna / Pavel Kodeda. Hudba / Dan Fikejz.
Hrají / Matouš Ruml, Petr Lněnička, Lukáš Jůza,
Václav Jakoubek / Aleš Petráš, Zdeněk Charvát,
Daniel Ondráček, Milena Steinmasslová, Pavel Lagner
„Tak tohle byla naprostá pecka! Díky Kašparům jsem se vrátil do
svých dětských let, kdy jsem se doslova chlámal smíchy při četbě knížek plných neuvěřitelných příběhů tehdy mého vrstevníka
Mikuláše. (…) Inscenace má navíc neuvěřitelné tempo, na němž
má nemalou zásluhu i tvůrce scény Pavel Kodeda. Jedna jediná
kulisa se během okamžiku přemění ze stěny školní třídy na hustý porost v parku nebo třeba obývací pokoj či dětský pokojík.
(… ) Celkový dojem? Velmi pozitivní. Ano, děti, vezměte své
rodiče do divadla. A nejen je!“

Délka / 1.40 bez přestávky. Cena / 50.000
Doprava / tranzit + 2 auta. Tantiémy / 8 % Dilia,
2 % Sýkorová–Řezáčová. Rozměry jeviště / 8×8 m

→ pro děti

Pavel Klejna → RecenzeCZ
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MIKULÁŠOVY PRÁZDNINY
René Goscinny, Jean Jacques Sempé
Premiéra 25. 6. 2013 → 137 repríz
Tentokrát se přeneseme ke břehům Loiry, na svahy
mocných Vosgés, kde si naši známí chlapci vybudovali
stanový tábor…
Režie / Filip Nuckolls. Kostýmy ú Jan C. Löbl
Scéna / Pavel Kodeda. Hudba / Dan Fikejz
Hrají / Matouš Ruml, Petr Lněnička, Lukáš Jůza, Václav
Jakoubek / Aleš Petráš, Zdeněk Charvát, Daniel Ondráček,
Milena Steinmasslová, Pavel Lagner

„Herecké ztvárnění a dobře napsaný scénář představují další
atributy dobré inscenace. Laskavý humor, jenž drží po celou
dobu úroveň, se nestáčí k nějakým zbytečně vynuceným či trapným scénám a ukázal se tak jako hlavní trumf Mikulášových
prázdnin. (…) Mikulášovy prázdniny jsou ideálním představením
pro děti i rodičovský doprovod, který se nemusí bát nudy.“

Tereza Kosáková → Generace 21

Marta Procházková → Topzine.cz

Kateřina Valalik Čermáková → Topzine.cz

Délka / 1.10 bez přestávky. Cena 50.000
Doprava / tranzit + 2 auta. Tantiémy / 8 % Dilia,
2 % Sýkorová–Řezáčová. Rozměry jeviště / 8×8 m
Toto představení hrajeme jen od půlky května do půlky října.

→ pro děti

„Z celé inscenace je jasné, že si ji herci náramně užívají.
Složení šesti hlavních představitelů je mladé a neokoukané,
a proto se za krátkou chvilku s herci sžijete. Hra je vtipná,
osvěžující svým dětským humorem a ani si nevšimnete, že
hodinu a půl dlouhé představení již končí. Herci působí až
nevyčerpatelně, protože neustále poskakují, běhají a hopsají
a pokud zrovna nedrží bobříka mlčení, divadlem se nese
neustálý křik a hlasitý smích.“

„Mikulášovy prázdniny v Celetné jsou podařenou letní inscenací.
Lehká, hravá komedie s kvalitním obsazením, účelnou scénou,
a hlavně velkou dávkou humoru rozesmála malé i velké diváky.
Místy představení působí jako hraní aktivit nebo zběsilá pantomima, jindy se sálem rozléhají veselé dětské songy. Mikulášovy
prázdniny by určitě měli navštívit rodiče, kteří váhají s vysláním
dětí na letní tábor. A děti vezměte samozřejmě s sebou.“
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OSIŘELÝ ZÁPAD
Martin McDonagh
Premiéra 11. 1. 2015 → 62 repríz
Dva bratři, jeden sporák, sbírka porcelánových figurek,
oblíbené chipsy a uříznuté psí uši… k tomu všemu ještě
opilý farář a jedna hezká hubatá holka prodávající kořalku… Vítejte v Irsku v městečku Leenane!!!
Režie / Jakub Špalek. Překlad / Ondřej Sokol
Výprava / Petra Krčmářová. Hudba / Petr Malásek
Hrají / Matouš Ruml, Petr Lněnička, Tereza Rumlová,
Lukáš Jůza

Dana Benešová–Trčková → web ČT24

Délka / 2.30 s přestávkou. Cena / 50.000
Doprava / tranzit + 1 auto. Tantiémy / 12,5 % Dilia
Rozměry jeviště / 8×6 m

→ komedie

„Kromě přesvědčivého výkonu Petra Lněničky coby furiantského
Colemana bych ráda vyzdvihla také navenek sebevědomou, uvnitř křehkou Girleen Terezy Rumlové. Otec Welsh Lukáše Jůzy získává kontrastem mezi mužnou fyziognomií a chováním slabocha. Psychicky vyhrocený
Valene Matouše Rumla více boduje ve druhé části hry, ve své pokornější
verzi. K nejlepším momentům patří bratrský slovní souboj o naschválech
z dětství, kterými se trumfují, a s gustem si to užívají. Takzvaná „dobrá
hádka“ mezi nimi pokaždé funguje jako živá voda.“

„V Divadle v Celetné se rolí dvojice bratrů ujali Petr Lněnička
a Matouš Ruml, a jak se zdá, režisér Jakub Špalek se hodně
spolehl právě na jejich hereckou invenci i schopnost improvizace. Jejich vzájemný slovní ping–pong je zábavný, šokující,
postupně odhalovaná podstata postav i jejich nejednoznačnost udržuje diváky v napětí.”
Jana Soprová → Scena.cz
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MRZÁK INISHMAANSKÝ
Martin McDonagh
Premiéra 6. 3. 2015 → 66 repríz
Komedie o tom, co se stane, když do nejzapadlejšího
zapadákova v Irsku přijedou filmaři až z Ameriky.

Délka / 2.45 s přestávkou. Cena / 95.000
Doprava / tranzit + 3 auta. Tantiémy / 13,15 % Aura–Pont
Rozměry jeviště / 8×8 m

→ komedie

Režie / Jakub Špalek. Překlad / Ondřej Pilný
Výprava / Libuše Josefy. Hudba / irská lidová upravená
Petrem Maláskem
Hrají / Matouš Ruml, Martina Prášilová / Markéta Coufalová,
Martin Hofmann, Jitka Nerudová, Adrian Jastraban,
Eva Elsnerová, Pavel Lagner / Jiří Wohanka, Aleš Petráš
a Lukáš Jůza
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SLOVÁCKO SA NESÚDÍ
Zdeněk Galuška
Premiéra 23. 8. 2018 → 47 repríz
Večer nejen s vínem, ale určitě o vínu! A taky o lidech,
kteří jdou do všeho naplno. Humorné drsné až kruté
příběhy, které si mluvčí zdatně proti realitě vylepšují,
nám připomínají, že život stojí nade vším a z těžkostí
a nespravedlností všedních dnů se tím pádem nemá
cenu pos…t.

„Naším úmyslem je přenést diváka nebo jeviště (bude záležet na
konkrétním hracím prostoru) do slováckého sklepa, kde Zkušený,
jeho Galánečka a jejich synovec Mladý, sedí společně s diváky nad
bezedným džbánem vína. A povídá se. A s množstvím vypitého
vína nabírají historky na fantastičnosti. A zajídá se špekem.
A letní večer je příjemně vlahý. A do srdce vstupuje radost.“
Filip Nuckolls → režisér

Délka / 50—90 minut bez přestávky. Rozměry jevistě / 5×3 m
nebo 7×3 m s cimbálovkou. Cena / 30—55 000 Dle velikosti
sálu. 80 míst (ideálně s diváky na jevišti) 30.000 Kč. Možno si
přiobjednat košt pro diváky, ochutnávka vína pak stojí 100 Kč
na osobu, nutno koupit pro všechny diváky; víno Stávek přivezeme. Můžeme přijet také na dvě představení za sebou (např.
od 18.30 a od 20.30 hodin). Pro sály nad 100 míst (nebo při
zvedlém hledišti) s Cimbálovou muzikou Lašár 55.000 Kč (bez
koštu). Doprava / 1 tranzit (10—16 Kč/km). Tantiémy / 7 % Dilia
Další požadavky / Ubytování 4—5 osob. Potřebujeme jednoho
vašeho technika na 3 světelné změny při představení.

→ komedie

Režie & dramatizace / Filip Nuckolls
Hrají / Eva Elsnerová, Adrian Jastraban / Petr Halíček,
Daniel Ondráček
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ROZMARNÉ LÉTO
Vladislav Vančura
premiéra 25. 6. 2007 → 299 repríz
Po úspěšné zkoušce na hradě Brumov jsme
s Rozmarným létem vyrazili na hrad Kašperk, kde
jsme zjistili, že je možné odehrát legitimní představení
i bez vodní hladiny a lana a rázem byla cesta k
zájezdům otevřená...
Režie / Jakub Špalek
Hrají / Hrají Jan Potměšil, Eva Elsnerová, Tomáš Stolařík,
František Kreuzmann /Jan Zadražil, Miloslav Tichý / Václav
Jakoubek, Eliška M. Boušková, Petr Halíček / Jakub Špalek,
Irena Kristeková / Jitka Nerudová, Veronika Němcová /
Zdeněk Dočekal
„Léto v říčních lázních poklidně ubíhá a místy se zdá, že si Kašpar vytvořil
svůj vlastní poklidný letní čas, plná lásky a přátelství... Nabízí Vám krásně
strávený, poklidný letní večer mezi přáteli. Když zavřete oči, tak cítíte
vůni párků a slyšíte jak voda jemně omílá břeh.“

„Představení můžeme nazvat představením s velkým P. Kromě očekávaných monologů a dialogů se dočkáme navíc i skutečných akrobatických
a kouzelnických výstupů. Chybět nebudou ani písně, které napsal speciálně pro tuto inscenaci skladatel Petr Malásek.“
Michaela Rochovanská → Topzine.cz

Délka / 2.40 s přestávkou. Cena / 75.000
Doprava / tranzit + přívěs + 3 auta. Tantiémy / bez tantiém
Rozměry jeviště / 10×10 m.
Před portálem potřebujeme 9—10 metrů, portály musí
být min. 7 m, 2 m forbína nebo prostor před jevištěm,
šířka 8—9 metrů, hloubka 10 m.

→ komedie

Prakultura.cz
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Premiéra 24. 7. 2015 → 17 repríz
VEČER PLNÝ PÍSNÍ A SCÉNEK ZE SLAVNÉ LETNÍ
KOMEDIE ČESKÉHO KLASIKA. Divadelní spolek Kašpar
hraje v Divadle v Celetné již devět let Vančurovo Rozmarné
léto a po úspěchu této inscenace dopsal i jeho svérázné
doplnění pod názvem Rozmarný bonus. Dnes toto legendární představení dostává konečně svoji zájezdovou podobu.
Zazní všechny „rozmarné“ písně (hudba Petr Malásek, texty
Kašpar) a dějem Vás provedeme tak mistrně, že se dobře
pobavíte a děj Léta pochopíte. Slibujeme svéráznou vančurovskou atmosféru, skvělou hudbu a příjemný večer.
Vejděte na říční plovárnu Antonína Důry, shlédněte představení potulného kouzelníka Arnoštka, poznejte hospodu
U čtrnácti pomocníků – navštivte městečko Krokovy Vary!
Stanete se svědky událostí, které nikdo nečekal, ale každý
po nich toužil! Léto je už tady, komedianti se blíží a co s načatým večerem? „Lampy, kouzelný klobouk a strmý provaz
– jak je to krásné býti kadeřavým!“

→ komedie

Režie / Jakub Špalek. Scéna / Karel Špindler
Kostýmy / Jan C. Löbl. Hudba / Petr Malásek
Hrají a zpívají / Jan Potměšil, Jitka Nerudová, Tomáš Stolařík,
Irena Kristeková, Jan Zadražil, Miloslav Tichý, Eliška M. Boušková,
Jakub Špalek, Zdeněk Dočekal
Délka / 1.50 s přestávkou. Cena / 60.000
Doprava / tranzit s přívěsem + 3 auta.
Rozměry jeviště / 7×6 m

JONÁŠ A TINGL -TANGL
Jiří Suchý, Jiří Šlitr
Premiéra 13. 1. 2017 → 76 repríz
„...Uctivý remake...“
Režie / Jakub Špalek. Výprava / Radka Josková
Choreografie / Michaela Váňová
Hrají / Petr Lněnička, Zdeněk Dočekal, Veronika Němcová /
Irena Kristeková, Adéla Petřeková / Eliška Hanušová,
Klára Böhmová (bicí), Pavel Husa (basa)
„Přál bych si to poznat, vidět zblízka. Zažít! Na počátku rozhodnutí zkoušet hru Jonáš a tingl-tangl byly (v mém případě)
zcela sobecké důvody. Elpíčka divadla Semafor z konce
šedesátých let byly u nás doma značně odřené, hláška „já jsem
Zabiják, já jsem tady za divadlo“ byla velmi oblíbená a s jejich
písničkami jsem se probroukal raným mládím. A nyní jsem si
stále častěji uvědomoval, že o tom vlastně moc nevím. – Ano,
známe zvukové záznamy, známe slavné klipy, filmy, ale to
z čeho to vzniklo, jak to začalo, to vlastně neznáme! Zároveň
jsem myslel na to, že aktivní pamětníci – protagonisté jsou
stále tady a je možné se s nimi sejít na „výzvědy“. A smělá
myšlenka byla na světě. Tedy vyvěste fangle!“
V úctě a s radostí Jakub Špalek
Délka / 1.30 bez přestávky. Cena / 50.000
Doprava / tranzit + 2 auta. Tantiémy / 12 % Dilia
Rozměry jeviště / 8×3 m. Lze hrát před oponou na forbíně.
Další požadavky / piano

→ komedie

ROZMARNÝ VEČER
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„Špalek a Potměšil oživují stínové divadlo a soustředí se na detail.
Výrazu a jeho scénickému zpracování slouží civilní kostým, tmavé
kostkované košile občas nahradí košile bílé. Ramínko se sakem snadno
zpodobní umrlce a diváci na vlastní oči zažívají, jak mohou být bodová
světla stolních lamp působivá. Leitmotivem režijní práce Jakuba
Špalka je v případě Kytice respekt k erbenovské atmosféře
a magičnosti jeho slova.“
Dana Benešová-Trčková → web ČT24
Premiéra 21. 2. 2018 → 35 repríz
S láskou, nadšením a pokorou jsme se pustili do Erbena.
Balady skvostného českého klasika s originálními
prvky loutkového bytového divadla (aneb) my dva a home
made pupits. Balady jsou tam nakonec tyto – Kytice,
Svatební košile, Dceřina kletba, Zlatý kolovrat a Poklad.

→ drama

Režie / Kašpar. Hrají / Jan Potměšil, Jakub Špalek

Délka / 55 minut. Cena / 25.000
Tantiémy 0 %. Doprava / 1 auto. Rozměry jeviště / 5×3 m
Technické požadavky / V případě, že nemáte elevaci
potřebujeme praktikábly 40 cm v rozměru jeviště.
2 světla (ovládáme sami z jeviště), zásuvky a 3 prodlužovačky.
Potřebujeme tmu!
Uspořádání sálu / sezení cca 5 řad po 10–14 (kukátko,
aréna, na jevišti s diváky), max. pro 70 lidí, zadní řada
nesmí být dále než 5 m od jeviště. Vhodné od 15 let.
Možno odehrát 2 představení za sebou (např. 18.00 a 20.00)

ILUZE
Ivan Vyrypajev

Premiéra 20. 10. 2016 → 44 repríz
Přední současný ruský dramatik a jeho hořká komedie.
Čtyři lidé a jeden životní příběh. Rozebírat dávno minulé
události a abstraktní prožitky (láska, porozumění, smysl
života) nebývá dobrý nápad. A láska, to je práce!
Iluze hrajeme v bytovém divadle, je pro nás důležitý kontakt
s divákem – vhodné spíš pro komorní sály.
Režie / Jakub Špalek. Překlad / Tereza Krčálová
Scéna / Karel Špindler
Hrají / Eva Elsnerová, Jan Potměšil, Jitka Nerudová,
Jan Zadražil / Miloslav Tichý
„Ta blízkost je až agresivní. Bojíte se pohnout, abyste něco
z toho nenarušili. Jsou tak pravdiví!!! Nebudu líčit děj dnešní
hry s názvem Iluze, nemělo by smysl popisovat, co se musí
prožít. Můžu říct jediné, je to ohromná síla.“
Michaela Jendruchová → Vlasta

Délka / 1.20 bez přestávky. Cena / 45.000
Doprava / 1 auto. Rozměry jeviště / 6×6 m

→ drama

Kytice
Karel Jaromír Erben
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AUDIENCE
Václav Havel

VERNISÁŽ
Václav Havel

Premiéra 17. 3. 2001 → 253 repríz

Premiéra 9. 11. 2017 → 36 repríz

Slavná aktovka našeho předního dramatika se odehrává
v 70. letech v kanceláři jednoho malého, bezvýznamného
pivovaru, kde místní sládek a spisovatel Vaněk (co tu
za trest koulí sudy) společně zjistí, že je to všechno na
hovno. To jsou paradoxy, co?!

Věra má kvartýr. Michal mu dal ksicht.
Neudělá Bedřich na návštěvě kiks?

Režie / Jakub Špalek. Kostýmy / Vlaďka Prudičová
Hrají / Jan Potměšil, Jakub Špalek

Režie / Lukáš Jůza
Hrají / Jitka Nerudová, Miloslav Tichý, Jan Zadražil

Lze objednat a odehrát v jeden večer spolu
s inscenací Audience.

„Pasivní sládkův protihráč spisovatel Vaněk je determinován
reakcemi na Sládkovu namlouvací aktivitu. Herecky cudné
založení a jemná technika Jana Potměšila je pro tento účel
jako stvořená.“ Zdeněk Hořínek → Lidové noviny

Délka / 45 min bez přestávky. Cena 30.000
Doprava / 1 auto. Tantiémy / 10 % Aura–Pont
Rozměry jeviště / 5×3 m
Další požadavky / 1 stůl a 1 židle dle dohody

Délka / 0.45 bez přestávky. Cena 30.000
Doprava / tranzit + 1 auto. Tantiémy / 12 % Dilia
Rozměry jeviště / 5×3 m

→ komedie

→ komedie

„I v inscenaci této hry režisér Špalek postupuje jako pokorný
služebník textu, (téměř) nic si nad rámec ku prospěchu věci
nepřimýšlí, rozhodne–li se například pracovat s oblíbeným
zdrojem zábavy, pivními flaškami, dělá to uměřeně
a opodstatněně.“ Martin J. Švejda → Divadelní noviny
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O POLÍBENÉM DRAKOVI

CHANSON? ŠANSON!
Premiéra 21. 1. 2013 → 57 repríz

Premiéra 7. 5. 2015 → 27 repríz
Mladý princ, moudrý král, krásná princezna
a tajemná černá paní. A velmi svérázný šašek,
svůdné mořské panny a samozřejmě drak!!!
Režie / Jakub Špalek
Hrají / Jan Potměšil, Jitka Nerudová, Eliška M. Boušková,
Kryštof Pokorný, Daniel Ondráček, Jakub Špalek,
Irena Kristeková, Eliška Hanušová

Scénář a režie / Eliška Mesfin Boušková
Zpívají a hrají / Eva Elsnerová, Jitka Nerudová, Martina
Prášilová, Milena Steinmasslová, Eliška Mesfin Boušková
Hudební doprovod / Jaroslav Kohoutek (trubka),
Zdeněk Dočekal (piano)

„… V Chansonu? Šansonu! se kromě hudby a zpěvu skrývají
i texty o lásce a životě, jež vám sice neodhalí smysl šťastné
existence, ale stojí za zamyšlení. K dotvoření té pravé atmosféry
posloužilo i speciálně upravené hlediště rozšířené o malé stolky.
Divák si tak mohl k představení popíjet třeba sklenku vína.
Chanson? Šanson! osloví i diváky, kteří nemají tento hudební
styl v lásce. Koho by tedy zajímal pohled na šanson po česku,
určitě je mile vítán.“
Marta Procházková → Topzine.cz

Délka / 55 minut bez přestávky. Cena / 40 000
Doprava / tranzit + 2 auta
Rozměry jeviště / 5—6 m v portále

Délka / 1 hod. Cena / 40.000 Doprava / tranzit + 2 auta
Tantiémy / OSA. Rozměry jeviště / 6×4 m
Další požadavky / piano

→ hudba

→ autorská pohádka

„Inspirováni jednou starou pohádkou jsme vymysleli příběh
i jednotlivé situace. Naším cílem bylo představení, které nás
i vás bude překvapovat a bavit. Mysleli jsme při tom na děti
i rodiče, zvláštní pozornost jsme chvíli věnovali tatínkům
– to aby ani oni nelitovali návštěvy divadla. Takže, neváhejte,
nebojte se, těšte se!“ Jakub Špalek

Co se stane, když se potkají na jednom místě Piaf,
Vysockij, Bécaud, Hegerová, Dietrich, E. F. Burian, Brel
nebo Salačová a mají k dispozici pouze jeden mikrofon?
Nepravděpodobná setkání, zpovědi a vyznání…
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DÁMSKÁ ČTYŘHRA
Norm Foster

FC RUDÝ LEV
Patrick Marber

Premiéra 5. března 2020
Premiéra 14. května 2020

→ připravujeme

Překlad / Martin Fahrner
Režie / Jakub Špalek
Hrají / Ilona Svobodová, Eva Elsnerová,
Monika Zoubková, Jitka Nerudová

Délka / cca 120 min. Cena / 50.000
Doprava / tranzit + 1 auto. Tantiémy / 15,9 % Aura—Pont.
Rozměry jeviště / 6×6 m

Po desetileté pauze napsal autor (známý svým
Na dotek) text, který je na první pohled vyznáním
fotbalu, ale ve skutečnosti jde o životní vítězství
a prohry. O tom, co nás žene dál a dává sílu pokračovat.
Premiéra v červnu 2015, Národní divadlo, Londýn.
Překlad / Jakub Škorpil
Režie / Filip Nuckolls
Hrají / Jan Potměšil, Miloslav Tichý, Jan Zadražil

Délka / cca 120 min. Cena / 50.000
Doprava / tranzit + 1 auto. Tantiémy / 13,7 % Aura—Pont
Rozměry jeviště / šířka 6 metrů mezi portály, 8 m za portály,
hloubka 5 m

→ připravujeme

Netradiční golfová partie. Čtyři ženy, devatenáct jamek,
devatenáct obrazů. Láska, děti, kariéra, životní prohry
a zjištění, že každý není tím, kým se zdá být — opravdu
znáte svou nejlepší kamarádku? V roce 2014 měla tato
komedie premiéru v Kanadě.

Audience

30.000

45 min.

5×3 m

1 auto

10 % Aura–Pont

Detektor lži

50.000

1.20

6×5 m

tranzit + 1 auto

15,9 % Aura–Pont

Chanson? Šanson!

40.000

1.00

6×4 m

tranzit + 2 auta

OSA

Iluze

45.000

1.20

6×6 m

1 auto

14 % Aura–Pont

Jonáš a tingl-tangl

50.000

1.30

8×3 m

tranzit + 2 auta

12 % Dilia

Kytice

25.000

55 min.

5×3 m

1 auto

bez tantiem

Mikulášovy patálie

50.000

1.40

8×8 m

tranzit + 2 auta

8 % Dilia, 2 % Sýkorová–Řezáčová

Mikulášovy prázdniny

50.000

1.10

8×8 m

tranzit + 2 auta

8 % Dilia, 2 % Sýkorová–Řezáčová

Mrzák inishmaanský

95.000

2.45

8×8 m

tranzit + 3 auta

13,15 % Aura–Pont

O políbeném drakovi

40.000

55 min.

5–6 m v portále

tranzit + 2 auta

bez tantiem

Osiřelý západ

50.000

2.30

8×6 m

tranzit + 1 auto

12,5 % Dilia

Rozmarné léto

75.000

2.40

speciální požadavky

tranzit + přívěs + 3 auta

bez tantiem

Rozmarný večer

60.000

1.30

7×6 m

tranzit + přívěs + 3 auta

bez tantiem

Růže pro Algernon

50.000

1.40

6×6 m

tranzit + 1 auto

14,6 % Dilia

Slovácko sa nesúdí

30—55.000 50—90 min.

5 (7)×3 m

tranzit

7 % Dilia

Snímek 51

60.000

1.50

8×8 m

tranzit + přívěs + 2 auta

13,8 % Aura–Pont

Srpen v zemi indiánů

70.000

2.20

9×8 m

tranzit + 3 auta

14,47 % Aura–Pont

Vernisáž

30.000

45 min.

5×3 m

tranzit + 1 auto

12 % Dilia

Dámská čtyřhra

50.000

cca 2.00

6×6 m

tranzit + 1 auto

15,9 % Aura–Pont

FC Rudý lev

50.000

cca 2.00

6—8×5 m

tranzit + 1 auto

13,7 % Aura–Pont

PŘIPRAVUJEME

Těšíme se na Váš zájem.

Blanka Štrayblová za Spolek Kašpar    kaspar@divadlovceletne.cz    mobilní telefon → 608 010 978

