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PROGRAM                   Pátek 26. dubna 2019 

 

Studio delľarte České Budějovice: O zvědavém slůněti aneb jak sloni k chobotu přišli 
Katolický dům Kopřivnice, 13:30 hod 

Výpravné představení pro děti vzniklo podle bajky R. Kiplinga. Kromě malého slůněte účinkují i další 

členové jeho africké rodinky - velké loutky sloních rodičů, žirafy, hrocha, krokodýla, opice, pštrosa, 

papouška a mnoha jiných.  Spolu s nimi se ocitneme v Africe a staneme se svědky dlouhé cesty 

zvědavého slůněte. Jak to ve správné bajce bývá, dočkáme se i ponaučení… 

Scénář a režie: S. Kočvarová a S. Malinková, výprava: H.Hrušková, hudba: E.Trost 

Hrají: Sylva Malinková a Stanislava Kočvarová  

 

 

Nové divadlo Nitra: Anna Franková  

Katolický dům Kopřivnice, 16:00 hod 

Komorní inscenace na motivy Deníků Anny Frankové v podání mladého slovenského souboru 

z Nitry. Třináctiletá Anna Franková, která se za války i s rodinou dva roky schovávala v úkrytu 

jednoho domu v Amsterdamu, si zapisovala, vše, co se s ní a kolem ní událo. Zápisky končí textem, 

který zaznamenala jen několik dní před tím, než ji a její rodinu našli vojáci. Autoři inscenace vybrali 

z jednotlivých deníkových záznamů především ty, které se dotýkají snů, běžných starostí a bolestí 

mladého děvčete, obklopeného nelichotivým prostředím. Do popředí umístili rovinu intimních 

tajemství a neutuchající touhy po životě v konfrontaci s hrůzami válečného dění, vnímaného 

zprostředkovaně z utajovaného zázemí.  

Dramatizace: Šimon Spišák 

Dramaturgie: Veronika Gabčíková 

Scéna, kostýmy a loutky: Karel Czech 

Režie: Šimon Spišák 

Hrají: Lucia Korená, Ivan Martinka j.h., Martin Nahálka, Alica Cvečková 

 

Mateusz Nowak: Żertwa/Oběť 

Katolický dům Kopřivnice, 19:00 hod 

Laureát prestižních mezinárodních ocenění představí svou nejnovější hru. Monodrama Żertwa stojí 

na příběhu člena Armie Krajowe uvězněného na čtyři roky ve složitém období stalinských procesů. 

Inscenace vyslovuje naléhavé otázky: Jak se zpětně dívat na aktéry našich dějin, kteří se stali oběťmi 

režimu? Jak vnímat proměňující se legendu o hrdinech a vinících z hlediska vlastního podílu Poláků 

na zobrazovaných událostech? Inspirováno vzpomínkami Piotra Woźniaka využívá fragmenty 

z polského eposu Pan Tadeusz od Adama Mickiewicze. Silný příběh. Silné emoce, Silné divadlo.  

Režie: Stanislaw Miedziewski 

Představení v polském jazyce s českými titulky 
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Sýkorová – Teller – Sýkora: Svobodné improvizace 

Katolický dům Kopřivnice, 21:20 hod 

Tři herci, improvizátoři a zdravotní klauni improvizují svobodně a bez příprav o svobodě, o tom jak si 

svobodu získat a udržet, i o její ztrátě. To vše na přání a zadání diváků, neboť motto svobodných 

improvizací zní: "Řekni, co chceš vidět a my ti to ukážeme." Jaruška Sýkorová, Mirek Sýkora a Filip 

Teller improvizují společně již několik let. Všechny tři spojuje jejich práce zdravotních klaunů a volná 

noha, na které se pohybují – jako absolventi JAMU i jako hostující herci v Divadle Bolka Polívky a 

hlavně přátelé. 

 

Sobota 27. dubna 2019 

 

Divadlo Drak Hradec Králové: A do třetice všeho...  

Katolický dům Kopřivnice, 10:30 hod 

Z inscenace A do třetice všeho… se dozvíte, že bez práce nejsou svatební koláče, že kdo přespříliš 

rozmazluje svoje děti, ten riskuje, že jimi bude sněden, a že krást se opravdu, ale opravdu nevyplácí. 

Moudrost a půvab klasických pohádek se tu navíc snoubí s magií loutkového divadla, romantikou 

starých hracích skříní a nenahraditelnou energií živé hudby.  

Představení je určeno nejmenším divákům a vychází z klasických pohádek. Inspiruje se také slavnou 

tradicí lidového jarmarečního divadla a fenoménem kramářské písně. 

Dramaturgie: Tomáš Jarkovský 

Výprava: Kamil Bělohlávek  

Režie: Jakub Vašíček, 

Hrají: Filip Huml, Petra Cicáková, Pavel Černík, Pavla Lustyková 

 

Divadlo Feste Brno: Display of the Shame 

Kulturní dům Kopřivnice, 14:30 hod 

Jak bude vypadat budoucí soužití robotů a lidí? Dokáže umělá inteligence nahradit člověka v jeho 

výsostných vodách: ve schopnosti soucitu, předvídání a vcítění se do partnera? Jak budou lidé trávit 

svůj denní čas, pokud mnoho profesí a zaměstnání dokážou realizovat roboti a umělá inteligence? A 

co na to Velký bratr?  

Podle Karla Čapka napsal Jiří Honzírek a kolektiv Divadla Feste. 

Dramaturgie: Kristýna Břečková 

Hudba: Matěj Kotouček 

Režie: Jiří Honzírek 

Hrají: Lucie Ingrová, Veronika Soumarová 
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Elena Dudych: Margarita a Abulfaz aneb o Romeovi a Julii 

Katolický dům Kopřivnice, 17:00 hodin 

Může mezinárodní nenávist stát v cestě lásce Arménky a Azerbajdžánce? Příběh obrovské síly lásky 

čelí rozpadu pojmu člověk/ humanita. Dva mladí lidé, Margarita a Abulfaz, chystají svatbu. 

V atmosféře národnostního konfliktu má jejich budoucnost naději, jen když budou spolu a spolu 

budou také čelit nenávisti: Abulfaz je Ázerbájdžánec a nemůže žít v legálním manželství s 

arménským děvčetem, které jeho lidé vnímají jako nepřítele. Tragický a zároveň hluboce lyrický 

příběh, který ve vzpomínkách jedné z hrdinek osobního dramatu ožívá i po letech. Inspirováno 

arménskou genocidou v Baku. 

Představení provede skvělá ukrajinská herečka Elena Dudych v ruštině. 

 

HaDivadlo Brno: Doma u Hitlerů  

Kulturní dům Kopřivnice, 19:00 hod 

Sarkastická komedie Arnošta Goldflama zobrazuje největšího zločince planety – od jeho vzestupu, 

který začal propadem u zkoušek na vídeňskou výtvarnou akademii, až po jeho fantazijně ironický 

únik do Jižní Ameriky. Jednotlivé výjevy z Führerova života se proti očekávání neodehrávají v 

jednacích sálech nebo na přeplněných tribunách, ale v jeho soukromí. Scény z Hitlerovy kuchyně 

jsou plné groteskního a osvobozujícího humoru, nadsázky a nápaditých situací, které hravě spojují 

střípky reálií spolu s autorovou ironickou imaginací. V hlavní roli Adolfa Hitlera exceluje 

nezaměnitelný Petr Jeništa, jeho partnerku Evu Braunovou hraje kopřivnická rodačka Táňa 

Malíková. 

Autor: Arnošt Goldflam  

Režie: Kolektiv HaDivadla  

Dramaturgie: Luboš Balák  

Hrají: Petr Jeništa, Táňa Malíková, Simona Peková, Jan Lepšík, Zbyšek Humpolec, Jiří Svoboda , Kamila Valůšková a další  

 

Pavol Seriš a Filip Teller: Čecháčci a Čoboláčci  

Katolický dům Kopřivnice, 21:15 hod 

Představení je společným dílem P. Seriše a F. Tellera, kteří spolu absolvovali Ateliér Fyzického 

divadla na JAMU. Inscenace na pomezí stand-up comedy a divadla využívá charakteristické prvky 

obou žánrů i bezprostřednost obou protagonistů: slovní i pohybovou komiku, tanec, zpěv a 

improvizaci. Autobiografické výpovědi se tu střetávají s etudami, které rozebírají i karikují vztahy 

Čechů a Slováků. 

Scénář: Pavol Seriš, Filip Teller 

Scenografie: Lucie Sedláčková 

Dramaturgická spolupráce: Patrik Boušek, Matěj Randár 

Hrají: Pavol Seriš a Filip Teller  
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