Vítěz 3. ročníku pražský soubor Refektář
s představením Tu myš jí ukopnu u huby
PROGRAM
9:39
9:45 – 10:30

12:00 – 13:00

Slavnostní zahájení
ŽUMPA – O Slunečníku, Měsíčníku
a Větrníku (pohádka)
Dílničky pro děti
Loutkařský spolek PŘED BRANOU
– Čtyři pohádky o jednom drakovi
Oběd

13:00 – 13:35
14:10 – 14:40
15:00 – 15:15

ŽUMPA - Opuštěná
Refektář – Analfabet
Refektář – Off-line

16:10 – 16:45
17:00 – 17:35

DIPONA – Pět dolarů za lásku
DIPONA – Já jsem … kdo?

18:45 – 20:00

Inkognito – Tajemství paní Lukrécie

20:10 –

Slavnostní zakončení, divácká
anketa a Maňas

10:30 – 11:30
11:30 – 12:00

Přejeme příjemnou zábavu a budeme se
těšit u pátého ročníku přehlídky
Nučický Kahan, která se uskuteční
13. října 2018

Projekt realizován s přispěním
Středočeského kraje.
www.zumpa.webzdarma.cz

ZUMPAOS
www.zumpa.webzdarma.cz

ŽUMPA: O Slunečníku, Měsíčníku
a Větrníku
Ivana Cochlarová-Hradiská

Vítěz 1. ročníku řevnický soubor Notičky
s představením Balada pro Banditu

Text na motivy pohádky Boženy Němcové máme po deseti
letech opět v repertoáru. Zajímavostí je, že se v roli prince
Silomila v průběhu posledních 20 let vystřídali hned tři naši
herci. Mezi lety 1996 – 2005 Luděk Fuxa, v roce 2007 Jakub
Pilař a v současné době Filip Hecl.

Král ............................................................................ Martin Kozák
Stříbrovláska ..................................................... Anna Matějovská
Zlatovláska ......................................................... Tereza Pojkarová
Černovláska ........................................................ Petra Svobodová
Princ Silomil ....................................................................Filip Hecl
Princezna ..........................................................Hana Procházková
Král Ohně ..................................................................... Luděk Fuxa
Měsíčník .................................................................. Jakub Třešňák
Slunečník ....................................................................... Jakub Pilař
Větrník .......................................................................... Ota Kohout
Průvodce .............................................................. Alena Magulová
Hlásný ................................................................ Marcela Polanská
Skála .......................................................................... Martin Kozák
Zvuk a světla ........................................................... Ondřej Sýkora
www.zumpa.webzdarma.cz

Vítěz 2. ročníku dětský soubor Tři boty ze základní
školy Třebotov s představením Pro Pána krále

O tom kdo si odnese putovní cenu diváků z
čtvrtého ročníku Nučického Kahanu,
rozhodnete právě Vy!
Nučický Maňas

Loutkařský spolek PŘED BRANOU
Čtyři pohádky o jednom drakovi
Milada Mašatová
Příběhy čtyř princezen, z nichž je každá jiná a také každá
prožije jiný příběh, když za sedmero horama drak hrozným
hlasem zavolá, že si zítra pro princeznu přijde, aby si ji vzal
za ženu. Pohádka je hraná marionetami, s kulisami ve stylu
mozaiky.

Hraje: Tomáš Kapsa
Režie: Tomáš Kapsa
a Zdeněk Turek

Po každém představení hlasujte prosím
pomocí mimilístků do připraveného boxu!
Vzor:

Loutková scéna Před branou vznikla r. 1946 při I. mateřské
škole v Rakovníku a soubor složený z rodičů a přátel školky
odehrál první představení dne 15. prosince 1946 o 3. hodině
odpolední. V lednu 1948 byl oficiálně ustaven Loutkářský
soubor při Mateřské škole v Rakovníku. Zástupci souboru se
setkali s prof. Skupou, navštívili divadlo Říše loutek,
divadlo Radost v Brně a řadu dalších a setkali se i se
světoznámým loutkářem Obrazcovem. Za sedmdesát let
působení na divadelních prknech soubor odehrál více než
1500 představení pro 150 tisíc diváků.
www.loutkarirakovnik.cz

Ochotnický spolek ŽUMPA
Opuštěná
Eduard Bass

Helena, herečka ................................................ Marcela Polanská
Viktor, herec................................................................. Luděk Fuxa
Domovník...................................................................... Jakub Pilař

Jak těžké je vydělat si těch pár šestáků na příslovečných
prknech, která znamenají svět? Zkušený herecký pár se na
vlastní kůži přesvědčí, že do hraní divadla se musí investovat
krev, pot a slzy.

www.zumpa.webzdarma.cz

Divadlo Inkognito
Tajemství paní Lukrécie
Petr Vlk Lněnička

Jeden večer nemusí v životě člověka znamenat vůbec nic, ale
také velmi mnoho. Drama ze života Lukrécie Borgie, dcery
papeže Alexandra VI., viněné z nejednoho hříchu…
Napínavé situace, souboje, tanec – představení pro 2 herce a
spoustu emocí, které vás nenechá vydechnout.
Hrají: Petr Vlk Lněnička a Jana Čambalová

www.divadloinkognito.sweb.cz

Divadlo DIPONA
Láska a vztahy mezi mužem a ženou jsou věčným a
mnohokrát ztvárněným tématem pro divadelní prkna. Proto je
stále velkou inspirací, protože láska má mnoho podob.
Ve dvou příbězích s názvem Pět dolarů za lásku a Já jsem
......KDO? nabízíme pohled na lásku již zralou, která místy
rezaví a skřípe, ale uvnitř zůstává ryzí a dokáže překonat i
poťouchlé vrtochy stáří.

Pět dolarů za lásku
Hrají:
Reise Bilbr ............................................................... Miroslav Vosk
Ariele Bilbrová .......................................................... Eva Brůhová
Soudce Benaja Widdup ...................................... František Bulín

www.dipona.eu

Divadlo Refektář
Analfabet
Branislav Nušić
Hrají:
Náčelník .................................................................. Lukáš Mejsnar
Pan Mika ...............................................................Martin Churavý
Pan Sveta ........................................................... Martin Kozák j. h.
Náčelníkova žena .................................................. Klára Hüttlová
Mica ............................................................... Jindřiška Netrestová
Režie: Vladan Milčinský

www.divadlorefektar.sokoljinonice.cz

Divadlo Refektář
Off-line
Jindřiška Netrestová
Krátká jednoaktová hra o tom, jak lehké je komunikovat na síti
a jak těžké je najít k sobě cestu, když je váš vztah „off line“.
Ona a on. Dva lidé, kteří se upínají ke komunikaci s někým,
koho nikdy neviděli, místo aby vzali za ruku toho, kdo sedí
vedle nich. Co se stane, když výpadek internetu přeruší jejich
únik do jiné „reality“ a oni musí vzít na vědomí člověka vedle
sebe?
Hrají:
Martin Churavý a Klára Hüttlová

www.divadlorefektar.sokoljinonice.cz

Divadlo DIPONA
Divadelní soubor DIPONA (DIvadlo POtrhlých NAdšenců)
byl založen v roce 2012. Za první nastudování dvou příběhů
Oldřicha Daňka získal soubor na přehlídce v Jinonicích
prestižní ocenění za herecký výkon a následně na přehlídce
Karlínské jeviště ocenění za celou inscenaci. Pro děti DIPONA
nastudovala autorskou pohádku Čert a Káča.
Cílem DIPONY je naučit děti chodit do divadla a pobavit
nejen je, ale i dospělého diváka.

Já jsem ... kdo?
Hrají:
Hektor ....................................................................... Josef Pšenička
Melánie ........................................................................ Eva Brůhová

www.dipona.eu

