Romeo a Julie na cestách
Studentská umělecká skupina OLDstars se na začátku srpna 2010 vydává na letní divadelní putování.
Kočovat bude za malými táborníky do severních a jižních Čech. Pro děti si, na vlahé večery, připravila
slavný příběh velké lásky Romeo a Julie. Shakespearovskou klasiku o dvou znepřátelených rodinách
táborníci shlédnou pod širým nebem přímo ve svém táboře. V pondělí 2. srpna divadelníci vyrazí
na cestu po veřejném představení v severočeské vesničce Mašťov u Podbořan. Během trasy ještě
pro veřejnost zahrají v pátek 6. srpna od 21:30 v kempu Dlouhá louka v Českých Budějovicích.
Turné pak ukončí desátého srpna u Hradce Králové.
Pražští OLDstars se ke kočování s divadlem vracejí po pěti letech. „V roce 2005 jsme si ještě jako
středoškoláci vyzkoušeli divadelní cestování s jinou Shakespearovou hrou Sen noci svatojánské,“
vzpomíná jeden z herců Mirek Beránek. „Na dřevěném divadelním voze, taženém zahradním
traktůrkem, jsme s inscenací objeli v deseti dnech Krušnohoří.“
Na noční představení za svitu olejových loučí se OLDstars vůbec specializují. Na pražském Petříně
v posledních letech už nabídli třeba Kladivo na čarodějnice, Longenův Temný kabaret, nebo
Shakespearova Macbetha. „Letní noc nás něčím přitahuje, to úplné ticho, hvězdy – ideální kulisa
pro naše drama,“ glosuje oblibu nočních projektů vedoucí souboru a režisér Tomáš Staněk. A jak se
s textem starým více než 400 let táborové publikum vyrovnává? „Romeo je běžný puberťák, který má
problémy, jako každý v jeho věku. Zajímá se o holky a motorky víc než o školu. S rodiči víc bojuje,
než žije. To všechny děti na táborech výborně z domova znají…“ představuje inscenační klíč režisér.
„V moderním překladu Martina Hilského jde o současný pohled na nesmrtelnou story,“ dodává
s úsměvem Mirek Beránek. Pokud kočovníky s Romeem a Julií na jejich trase nepotkáte, napište jim,
třeba příští léto přijedou i k vám…
OLDstars (*2002)
OLDstars je umělecká skupina studentů a absolventů uměleckých škol a institucí. Zejména absolventů
Dismanova rozhlasového dětského souboru při Českém rozhlase. OLDstars od předloňského podzimu
provozují klubový prostor HarOLD v pražské Charkovské ulici. Dramaturgie vychází ze specifik generačního divadla
s přihlédnutím k hereckým příležitostem jednotlivých členů souboru. Kromě klasických titulů a dramatizací si vyzkoušeli
i autorskou tvorbu. V posledních sezonách se často potkávájí s moderní dramatikou. Organizují scénická čtení.
Více informací a aktuální program představení najdete na www.oldstars.cz
HarOLD (*2008)
Nový klubový sklepní prostor v centru Prahy (v Charkovské ulici - deset minut z náměstí Míru). Kromě
realizace divadelních, hudebních a výtvarných projektů umělecké skupiny OLDstars je prostor
prioritně nabízen pro zkoušení a prezentaci dalších obdobných skupin či jednotlivců. Zejména tedy
zase studentům či čerstvým absolventům uměleckých škol. „Prostor je otevřenou platformou
pro pražskou -mladou- nezávislou kulturu...“ říká mluvčí projektu Anna Řezníčková, jinak studentka
katedry produkce DAMU. „...tedy nestresovat tvůrce výší nájemného zaběhlých sálů, na které je nutné
vydělat vysokým vstupným, a které zas odrazuje návštěvníky od návštěvy mediálně neprovařených
děl.“ Kapacita sálu je velmi komorní. Pohodlně se usadí třicet diváků. Diváci si musí svoje místo
rezervovat na webových stránkách.

„OLDSTARS o.s.“ umělecká skupina
Mrkvičkova1359, Praha 6, 16300
IČO:26675 579, DIČ: CZ 266 75 579, Banka: 181 754 2001/5500
oldstars@oldstars.cz, tel.:+420 606 865 237
www.oldstars.cz

