14.00 – 14.50
Divadlo Máj: I. Vadlejchová – Mňau…pohádka

původní pohádkový muzikál odehrávající se na jednom zapadlém
náměstíčku se starou kašnou, kde se každý večer scházívá
kočičí společnost

POPAD 2015

Pražská oblastní přehlídka amatérského divadla
v Kulturním středisku Radotín
náměstí Osvoboditelů 44/15, Praha-Radotín

Pátek 27. února

18.00 – 19.50
Divadlo Komorní Svět: L. Gershe – I motýli jsou volní
komorní příběh mladého Dona a začínající herečky Jill

16.10 – 17.55
DS Rachtámiblatnik: Miro Gavran – Vše o ženách
3 herečky, 5 příběhů, 15 osudů, které se vzájemně prolínají;
komedie o mužském pohledu na ženský svět

19.30 – 20.50
Divadlo Refektář: Lupinec & Co, Hotel Infercontinental
4 povídky z obyčejného života úplně normálních bytostí?

Neděle 1. března

10.00 – 11.15
Divadlo Vedro: I. Vyskočil – HAPRDÁNS

20.05 – 21.20
DS Sumus: I. Bergmann – Hosté večeře páně

HAmlet PRinc DÁNSký ve zkratce, zkrátka méně známá verze
slavného příběhu, ve které by tragédie měla přijít zkrátka

Sobota 28. února

14.00 – 15.55
DS Maškara: M. Frayn – Bez roucha aneb
Ještě jednou zezadu

komorní filmová povídka slavného švédského režiséra je nabitá
emocemi, zoufalstvím citovým i duchovním, ale přináší i náznak naděje

10.00 – 11.00
DS Esence: V. K. Klicpera – Hadrián z Římsů

příběh zásnub hradní slečny Ruměny, kolem které se motají tři rytíři
Hadriáni z Římsů, ale která samozřejmě miluje někoho úplně jiného

Neschopný režisér a neschopní herci. Anebo naopak? Tajená láska, žárlivost,
Závist a pohrdání. Na jevišti však úsměv! Zamotaná komedie.

Přehlídku organizuje Amatérská divadelní
asociace za podpory hlavního města
11.30 – 12.30
Prahy a MK ČR a probíhá pod záštitou
Kočovné divadlo Ad hoc: Jan Duchek – S úsměvem nepilota
starosty Prahy 16, Mgr. Karla Hanzlíka.
komponovaný večer vědeckých pojednání, originálních písní a obskurní
Vstupné dobrovolné
poezie ve stylu pánů Skoumala a Vodňanského je určen pro mladistvé i dospělé

Rezervace vstupenek na: rezervacekskoruna@centrum.cz. Neváhejte a rezervujte včas!

