OLDstars on the ROUD 2018
Studentská umělecká skupina OLDstars se 13. až 15. července 2018 opět vrací do
bývalého kláštera v Roudnici nad Labem, aby zde uvedla a oslavila jubilejní 5. ročník
benefičního divadelního festivalu OLDstars on the ROUD. Výtěžek z festivalu bude
tradičně věnován na pomoc klášteru.
„Už po páté přivezeme divadlo do kláštera. S letošním ročníkem si ale chceme nastavenou
laťku ještě trošku zvednout a pokusit se vypustit divadlo z kláštera také ven do města,“ láká
tisková mluvčí festivalu Karolína Vaňková. „Kromě areálu kláštera zamýšlíme divadelní
stage pro mladé publikum pod širým nebem přímo na břehu Labe. Pro náročnější dramatické
texty jednáme o využití historického zámeckého pivovaru pro jeho nezaměnitelnou atmosféru.
Na náměstí bychom rádi uvedli pohádku pro nejmladší obyvatele Roudnice.“
„Festival letos překoná zdi kláštera, aby našel nové diváky,“ vtipkuje. V programu letošního
ročníku by žádná věková kategorie neměla mít nouzi při výběru titulu: „Nastudovali jsme
pohádku PASÁČEK VEPŘŮ Hanse Christiana Andersena, přivezeme sérii monodramat, mezi
nimi například text Carlose Be MARGARITĚ… s Ljubou Krbovou, VŠECHNY BÁJEČNÉ
VĚCI Duncana MacMillana s Danielem Krejčíkem, JORDAN anglické dramatičky Moiry
Buffini a spisovatelky Anny Reynolds v podání Marie Luisy Purkrábkové, nebo PO
FREDRIKOVI Mattiase Brunna s Matyášem Řezníčkem – loňskou posilou uměleckého
souboru Činohry Národního divadla, každého v hlavní a jediné roli,“ dodává.
„V areálu kláštera odehrajeme během víkendu stávající repertoár Hereckého studia
OLDstars, prostor dostane i náš mateřský Dismanův rozhlasový dětský soubor,“ prozrazuje
k bohatému programu vedoucí Hereckého studia Zuzana Horáková. I pro letošní festival se
chystá několik původních premiér. Autorský počin ZPOVĚĎ vznikne pod režijní taktovkou
Kateřiny Humhalové, absolventky OLDstars a současné studentky režie a dramaturgie
pražské DAMU. Pod režijním vedením lektorky Daniely Von Vorst vzniká druhá autorská
inscenace TMA. V neposlední řadě se chystá premiéra inscenace KLÁŘINY VZTAHY, textu
německé dramatičky Dey Loher, v režii Zuzany Horákové, nebo inscenace FIFI - koláž
povídek Guy de Maupassanta s písňovými texty Francoise Villona. Rytmický kabaret o tom,
co dělá muže mužem a ženu ženou a člověka zvířetem v režii Jana Horáka.
Diváci mohou stejně jako v letech minulých trávit celý víkendový festival v areálu kláštera ve
vlastních stanec: „Rozlehlý areál kláštera je hlídán bezpečnostní službou, diváci mají
zajištěný přístup k pitné vodě a mobilním toaletám, 24 hodin denně je funkční infostánek
s přístupem k elektřině pro nabíjení mobilních přístrojů. V areálu je možné zakoupit
občerstvení, osvěžit se v zahradním baru nebo si na chvíli oddychnout ve stínu klášterního
klubu. Pro rodiče s dětmi bude letos připraven dětský koutek,“ doplňuje hlavní produkční
koordinátor festivalu Prokop Novák.
Loňský ročník festivalu přinesl klášteru výtěžek ze vstupného 50 000,-Kč. Letošní ročník
zaštítil osobní záštitou starosta Roudnice nad Labem Vladimír Urban. Inscenace Kateřiny
Humhalové ZPOVĚĎ byla podpořena grantem Nadace Život umělce. Děkujeme!
OLDstars z. s. jsou studentská skupina sdružující na stovku aktivních členů z pražských
středních a vysokých uměleckých škol. Na Žižkově provozují vlastní sklepní prostor H2O.
Kromě benefičního festivalu OLDstars on the ROUD také každoročně pořádají Festival

studentských divadel v Celetné. OLDstars v letošní sezoně slaví 15 let samostatné existence.
Na repertoáru se v průběhu let objevilo na 200 inscenací, proběhlo 13 ročníků divadelních
festivalů a byly uskutečněny tři kočovné cesty po českých městech. OLDstars se každý rok
účastní studentských divadelních přehlídek, opakované úspěchy sklízí například na
turnovském Modrém Kocourovi, jsou pravidelně součástí Noci divadel nebo Žižkovské noci,
aj.

Více informací:
www.facebook.com/OLDstarsontheROUD/
www.facebook.com/skupinaOLDstars/
www.oldstars.cz
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