Město Němčice nad Hanou, DS „Na Štaci“
za spolupráce s MAS Na cestě k prosperitě o.s.
zvou na

V. sezónu Divadelních pátků
2011/2012
Program divadelních představení:

20. 1. 2012
19,00 h

DS Kroměříž
Na ocet (D. Churchill)

24. 2. 2012
19,00 h

DSKS Velká Bytřice
Mnoho povyku pro psa (I.Bencsika)

23. 3. 2012
19,00 h

DS Amadis Brno
ÚŽASNÁ SVATBA (R. Hawdon)

Vstupné na jednotlivá představení je 70,-Kč.

- rodinné vstupné na představení, tj. pokud půjdou oba rodiče,
mají děti vstup zdarma
Těšíme se na setkání s Vámi na divadelních představeních v sále kina OKO Němčice nad Hanou.

Pátek 20. ledna 2012 v 19,00h
sál kina OKO Němčice nad Hanou
DS Kroměříž

NA OCET
Donald Churchill
Slovo o souboru
Divadelnictí v Kroměříži má dlouhou a bohatou tradici trvající již více jak
150 let. Z nejbližší historie je možné zmínit, že soubor se sedmkrát účastnil
Jiráskova Hronova, řada „ochotníků“ skončila na profesionálních scénách.
Soubor má 37 členů a je poměrně mladý (věkový průměr 29 let). Každý rok
se snaží nastudovat minimálně dvě až tři divadelní představení.
Nesmazatelným úspěchem novodobé historie souboru byla účast „Jeptišek“
na celostátní přehlídce Jiráskův Hronov. Soubor v roce 1996 ukončil
spolupráci s Domem kultury Kroměříž, který byl jeho dlouholetým
zřizovatelem a stal se občanským sdružením.
Slovo o hře
Hru Na ocet napsal Donald Churchill původně pro televizní stanici ITV, kde
měla premiéru roku 1978. A poprvé na jevišti se objevila v divadle Ungelt
2001. Příběh je prostá, jímavá komedie o dvou velkých smolařích se
zajímavým osudem a s docela nadějným koncem. V maličkém bytě jednoho z
nich se náhodně setkají dva takřka osamělí lidé – Jane a Mike. Mikova mezní
životní situace vtáhne Jane do jejího řešení. Změní láska jejich životy k
lepšímu nebo jim je ještě více zamotá?

Slovo o autorovi
Donald Churchill (1930-1991) byl velmi úspěšným a plodným britským
dramatikem. Psát ovšem začal až ve třiceti letech a to nejprve pro rozhlas a
televizi. Do té doby působil např. jako elév v časopise Darthmouth Chronicie,
kurýr v Two Cities Film či jako divadelní a filmový herec. V Anglii jsou jeho
hry velmi populární a hojně uváděné. Je autorem tzv. čistých komedií, které
si kladou jediný cíl, pobavit a rozesmát diváka. Umí to dokonale.
Všichni pořadatelé i hostující soubor se těší na Vaši návštěvu.

