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DON
JUAN
na cestách
Jsme studentská umělecká skupina OLDstars.
Po loňském úspěšném turné s openairovou
inscenací Shakespearova proslulého dramatu
Romeo a Julie přicházíme s Molièrovou komedií
Don Juan. Provokativní políček z pera druhého
z nejslavnějších dramatiků si k adaptaci vybral
režijně-dramaturgický tým Ondřeje Kulhavého
a Lucie Flemrové.
V srpnu 2019 organizujeme další ročník
oblíbeného divadelní kočování - plánujeme
potěšit diváky na nejrůznějších místech naší
vlasti a tím zopakovat úspěch minulých letech.
Pod širým nebem zprostředkujeme setkání s
nejznámějším představitelem svádění a flirtu.

není žádné nebe

DON JUAN - provokatér.
Noční můra i sladký sen nejen všech počestných dívek a žen.
„Muž, 18 let, 73kg, 185cm. Pohledný, nezadaný, bezdětný. Nebráním
se ničemu a nikomu, umím být něžný i drsný. Užijem si oba, ale
manželství rád slíbím....“
Drama, za které Moliera tehdy nepochválili. O 354 let později přichází
v podání OLDstars.
V plenérové inscenaci nabízíme současný pohled na otázky
společenské příslušnosti, pokrytectví a víry.
Naši verzi slavného příběhu rádi zahrajeme kdekoliv ve vašem kraji,
ať už na náměstí, podhradí či v parku.
Během minulých ročníků se hrálo jak u městských hradeb, v lese,
v zahradách, tak na nádvoří nejznámějších českých hradů Křivoklát,
Točník nebo Radyně.
Inscenaci poprvé uvedeme v gotickém ambitu klášterního areálu
v Roudnici nad Labem.

Molière/ Jaroslav Konečný:

Don Juan
režie:
dramaturgie a úprava:
kostýmy:
produkční spolupráce:
pedagogické vedení:

Ondřej Kulhavý
Lucie Flemrová
Anna Vohralíková
Ondřej Melíšek
Tomáš Staněk

hrají:
Tomáš Weber
Kanwar Šulc
Marie Machová
Daniel Toman
Tomáš Bareš
Eliška Frankeová
Lucie Flemrová
Tomáš Krutina
Ondřej Kulhavý

KDO JSME?
OLDstars jsou nezávislá umělecká skupina, složená ze studentů a čerstvých absolventů uměleckých škol.
V aktuální divadelní sezoně slaví 17 let své přítomnosti na pražské kulturní mapě studentských aktivit.
Provozuje dva komorní divadelní prostory ve Vršovicích – sklepní prostor HarOLD a bytové divadlo H2O.
Úspěchy slaví na přehlídkách studentského divadla i na letních turné. Každé léto navíc pořádá benefiční
divadelní festival, jehož výtěžek věnuje vybrané kulturní památce. Již šestým rokem studenti pro tuto příležitost
upínají svou pozornost ke Klášteru v Roudnici nad Labem s festivalem OLDstars on the ROUD.

www.oldstars.cz
www.facebook.com/skupinaOLDstars
www.instagram.com/oldstars.cz

PRODUKCE
Technická specifikace

 prázdný prostor – ideálně členitý terén (jde nám o jakési „site-specific“ na pozadí historické dominanty
pod širým nebem) – kvůli diváckému zážitku z místa nechceme uměle vytvořené jeviště či zastřešenou
„stage“. Přirozené kulisy nám tvoří např. výhled na park/ město/ rybník, kašna nebo vzrostlý strom.
 existuje-li v dané lokaci možnost „mokré varianty“, rádi zkonzultujeme dopředu její případné nouzové využití
při nepřízni počasí.
 ovladatelné osvětlení prostoru rozdělené na tři samostatné okruhy: prostředek a boky, inscenace
nevyžaduje zvukovou techniku. Možnost dočasného zhasnutí veřejného osvětlení.

Lokační specifikace
 možnost využití sprchy po představení
 uzamykatelný prostor – šatna
 možnost jednoduchého ubytování – přespání ve spacácích na půdě/pod širákem//tělocvičně/škole atp.
(dle možností konkrétní lokace)

 možnost lokální propagace – např. skrze místní informační centrum, regionální média, atd.
Finanční podmínky hostování
 paušální odměna - příspěvek na dopravu (dodávka a osobní auto)

 úhrada tantiém DILIA překladateli
 ideálně na základě smlouvy bezhotovostním převodem
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