OLDstars on the nice ROUD - tradiční letní divadelní festival na netradičním
místě
O prázdninovém víkendu 19. a 20. července 2014 studentská umělecká skupina OLDstars
pořádá další benefiční divadelní festival. Letos s názvem OLDstars on the nice ROUD.
Divadlo studenti zahrají nově v areálu bývalého augustiniánského kláštera v Roudnici nad
Labem, ve prospěch kterého darují výtěžek ze vstupného. Záštitu nad bohulibou akcí
převzala náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jana Vaňhová a starosta města Roudnice nad
Labem Vladimír Urban.
OLDstars jsou nezávislá studentská umělecká skupina, která v Praze provozuje dva divadelní
sklepní prostory – H2O na Žižkově a HarOLD ve Vršovicích. V současné době čítá přes sto
aktivních členů. Jsou mezi nimi převážně studenti a absolventi středních a vysokých uměleckých
škol. OLDstars mají své Dětské divadelní studio, ve kterém si své budoucí herce a herečky
„vychovávají“. Pořádají herecké kurzy pro širokou veřejnost.
OLDstars se věnují nejen inscenování nejrůznějších textů, od těch klasických až po české premiéry
textů současných autorů, ale pořádají také workshopy, koncerty, scénická čtení a nejrůznější
kulturní projekty. Za sebou mají několik ročníků hudebního festivalu studentských kapel,
sitespecifik projekty v Citadele hladové zdi na Petříně nebo v branických Ledárnách. Pravidelně
spolupracují s Divadlem v Celetné. Kromě tradičního Festivalu studentských divadel na této
významné pražské scéně uvedli Mayenburgovu Tvář v ohni. S nadací Chantal objížděli pohádkou
potěšit děti v pražských nemocnicích. Na příští léto plánují celorepublikové turné s muzikálem Noc
na Karlštejně.
Benefiční festival není pro OLDstars ničím novým – v minulých třech letech stejným způsobem
podpořili největší českou středověkou zříceninu Helfenburk u Bavorova. „Hrát divadelní inscenace
mimo klasický divadelní prostor je vždy výzva. Vhodně zvolená lokalita dokáže umocnit divácký
zážitek. Mysleli jsme si, že po Helfenburku nás už nemůže nic překvapit, ale v klášteře je to zase
něco úplně jiného. Těšte se na určitou posvátností, kterou to místo má,“ popisuje unikátní atmosféru
divadla ve zdech kláštera Kristýna Doležalová, produkční festivalu.
Letos OLDstars divadlem podporují bývalý augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem. V jeho
areálu připraví celkem šest provizorních divadelních scén, na kterých zahrají během dvou dnů přes
dvacet inscenací. Největší stage bude stát pod širou oblohou v zahradě kláštera, další budou
situovány v síních a vnitřních prostorách rozlehlé stavby. Na programu jsou hlavně inscenace z
aktuálního repertoáru OLDstars.
Za zmínku stojí komorní detektivní příběh současného amerického autora Neila LaButa "V lese
černém, hlubokém" v režii studenta DAMU Martina Satoranského, nebo svérázné zpracování
klasického textu Ostrovského "Bouře" pod režijní taktovkou Oskara Bábka. Úspěchy na soutěžních
festivalech sbírá i inscenace současné polské hry "Pískoviště", polemizující nad vztahem muže a
ženy, již zrežíroval Petr Smyczek. Vztahy řeší i komorní komedie "Milenecké etudy". Mozaiku
rozkročené dramaturgie doplňuje napřiklad adaptace deníku židovky Etty Hillesum pod vedením
Zuzany Horákové, nebo česká premiéra slovenské hry Zuzy Ferenczové "Vyskočit z kůže".

Festival je ideální příležitostí rozloučit se s inscenací "Princezna Turandot" v režii studentky
DAMU Barbory Hančilové nebo vidět premiéru Pozemšťana - konverzačního dramatu na motivy
stejnojmenného amerického filmu v režii Václava Borůvky Valtra. Pro děti je připraven dopolední
blok pohádek za zvýhodněnou cenu. Se svoji onemanshow "František blázen" vystoupí performer
Jan Horák.
Kromě nepřetržitého divadelního programu se diváci mohou těšit i na sobotní varhanní koncert.
Přesně o půlnoci rozezní monumentální kostel špičkový varhaník, klavírista a skladatel MgA.
Martin Moudrý.
Noc mohou diváci exluzivně prožít ve stanovém městečku v areálu bývalého kláštera. „Divák se
ráno probudí, může se nasnídat s herci, které viděl večer před tím hrát a zajít hned na další
představení. Líbí se nám mít k divákovi blízko, jsme na to zvyklí nejenom z našich festivalů, ale i z
našich sklepních divadel HarOLDu a H2O, ve kterých je atmosféra velmi bezprostřední. Taková
intenzivní forma nás baví,“ vysvětluje produkční festivalu Richard Juan Rozkovec.
Farář augustiniánského kláštera Martin Brousil s úsměvem doplňuje: „Náš klášter je velmi
nakloněn nejrůznějším kulturním akcím a divadelní festival jsme tu ještě neměli, takže se na něj
těšíme a držíme OLDstars palce, aby jim přálo počasí a přišlo co nejvíce diváků.“
Letos se OLDstars rozhodli financovat nezbytné náklady na realizaci festivalu prostřednictvím
profilu na HitHit.com. Moderní metodu crowdfundingu, která je v posledních letech stále
populárnější, využívají již podruhé. Poprvé je jejich fanoušci podpořili potřebnou částkou při
pořádání třetího ročníku Festivalu studentských divadel v Divadle v Celetné. Pomůžete dobré věci i
vy?
Další informace naleznete na
www.oldstars.cz
www.hithit.com/https://www.hithit.com/cs/project/558/oldstars-on-the-nice-roud
www.facebook.com/oldstarsharold
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