Festival studentských divadel v Divadle v Celetné 25. - 27. října 2012
Studentská umělecká skupina OLDstars, sdružující studenty a absolventy pražských uměleckých škol, pořádá tento týden
v Divadle v Celetné už druhý ročník nezávislého Festivalu studentských divadel. Od 25. do 27. října bude OLDstars
společně s několika dalšími generačními soubory z celé České republiky prezentovat svou tvorbu na prestižní divadelní
adrese v Celetné ulici. Festival studentských divadel je jednou z akcí pořádaných při příležitosti oslav desetiletého
působení OLDstars na české divadelní scéně.
„Víkendová divadelní přehlídka je výsledkem úspěšné snahy o vzájemnou interakci mezi jednotlivými studentskými divadelními
soubory a možností srovnání jejich práce napříč městy po celé republice,“ říká mluvčí projektu Daniel Brátka. „Na nesoutěžní
přehlídce budou odbornými lektory vedeny improvizační workshopy, jež vyvrcholí sobotním mezisouborovým turnajem v Improlize.“
Festival zahájí ve čtvrtek 25. října v 17:00 inscenace souboru studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy, fungující pod zkratkou
PhD. - Právníci hrající Divadlo. V Celetné se uvedou inscenací hry Kazimíra Lupince a Sonyi Štemberové ROZPAKY ZUBAŘE
SVATOPLUKA NOVÁKA. V 19:00 rozžije Celetnou pořádající soubor OLDstars jedním z nejinscenovanějších a nejslavnějších
textů velikána ruského dramatu Antona Pavloviče Čechova TŘI SESTRY - tragikomický boj mezi životní realitou a sny. Večer uzavře
BAZÉN britského současného kontroverzního dramatika Marka Ravenhilla připravený na 22:00. „Taky byste chtěli být dobří lidé?
Tohle není coolness ani kritika společnosti. Je to skupina žen posavená do situace, se kterou si neví rady. Jak jednat, co cítit, co si
myslet a co je sakra správně.“
Páteční odpoledne 26. října odstartuje v 15:00 Dismanův rozhlasový dětský soubor inscenací hry Terryho Pratchetta THE FIFTH
ELEPHANT, v režii člena Dismanova souboru Adama Snellgrova. Na dětské představení v angličtině plynule naváže klasická
komedie POPRASK NA LAGUNĚ Carla Goldoniho v podání příbramského studentského divadelního souboru při ZUŠ Jakuba
Jana Ryby, která je připravena na 17:00. Soubor Nepřijatelní pak v 19:30 představí svou novou inscenaci textu Neila LaButa
TLUSTÝ PRASE a večer uzavřou opět OLDstars vlastní úpravou hry Arthura Millera ČARODĚJKY ZE SALEMU ve 22:30.
Svérázná interpretace dramatu amerického autora, které čerpá ze skutečných událostí konce 17. století. Hra o tom, jak holky
oddělaly městečko.
OLDstars také otevřou program posledního festivalového dne. V sobotu 27. října ve 13:00 nabídnou v Divadle v Celetné vlastní
dramatizaci Carollova slavného příběhu o Alence v říši divů. Václav Borůvka Valtr, autor dramatizace, ji pojmenoval: KDO UKRADL
VDOLKY ANEB MÁLO Z ALENKY. V divadelní kavárně naváže ekologický „plastový divadelní happening RYBA“ v podání
Dětského studia z HarOLDu. Děti se během inscenování hravého příběhu vypořádají s plastovým odpadem. Odpoledne v Celetné
zaplní pražské BioDivadlo a jeho DÁMSKÝ KREJČÍ, který začíná v 15:00, Slovanský Tyátr z Olomouce s inscenací textu Arnošta
Goldflama MODRÁ TVÁŘ v 18:00 a nakonec OLDstars se svou razantní verzí textu mistra existenciálního dramatu Alberta Camuse
CALIGULA – EXPERIMENT, která byla nazkoušena v rámci příprav na přijímací zkoušky na DAMU za pouhých 12 hodin. V Celetné
odstartuje ve 20:30. „Caligula strašně rád zkouší odvahu, s tím bychom měli počítat. Katovi říká: Zabíjej pomaloučku, aby cítil, že
umírá!Uznejme, že má fantasii. Nutí myslet. Nutí celý svět myslet. Nejistota nutí k myšlení."
Celý festival v sobotu ve 22:00 uzavře mezisouborový turnaj v divadelní improvizaci, vycházející z workshopů, které proběhnou
za účasti členů všech souborů oba předchozí dny v dopoledních hodinách. Závěrečný večírek, v režii DJe Snowliona přímo v
prostorách Divadla v Celetné, bude pak už pro studenty z celé republiky jen příjemným rozloučením.
Vstupné na jednotlivá představení festivalu: 100/150 Kč
Speciální dětské vstupné na představení Kdo ukradl vdolky aneb málo z Alenky: 50 Kč
Vstupenky je možné si rezervovat na www.oldstars.cz nebo přes e-mail: rezervace@divadlovceletne.cz či zakoupit přímo
v pokladně Divadla v Celetné, po – pá 10:00 – 19:30, so, ne a svátky 14:00 – 19:30.
Místo konání: Divadlo v Celetné, Celetná 17, 110 00 Praha 1.
Projekt festivalu Studentských divadelních souborů byl podpořen grantem z Nadace O2 v prámci programu Think Big.
Partnerem festivalu je Divadlo v Celené a ZŠ u Svatého Štěpána v Praze 2. Děkujeme!
Druhý ročník Festivalu studentských divadel však není koncem oslav desetiletého výročí OLDstars. 23. a 24. listopadu 2012 uspořádá tři reprízy
svého moderního pojetí hry Williama Shakespeara HAMLET. Premiéra se odehrála letos v červenci pod širým nebem na hradě Helfenburk u
Bavorova v rámci benefičního projektu Hamlet na Helfenburku. Pražské podzimní reprízy neproběhnou nikde jinde, než v prostorách Národního
památníku na Vítkově v koprodukci s Národním muzeem.
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