TISKOVÁ ZPRÁVA

Divadelní Luhačovice 2016
18. ročník přehlídky komorní divadelní tvorby
21. – 27. srpna 2016
Divadelní Luhačovice, z. s. ve spolupráci s Lázněmi Luhačovice, a. s., za finanční
podpory Zlínského kraje, Města Luhačovice a partnerských firem ze Zlínského kraje,
pořádá již 18. ročník tradičního divadelního týdne v krásné secesní divadelní budově
oblíbeného lázeňského města.
Prezidentem přehlídky je Mgr. Miloslav Mejzlík, významná herecká osobnost
současného divadla, působící na předních českých i moravských scénách, v televizi
a ve filmu.
Ředitelkou festivalu je Ing. Ladislava Hašková, představitelka spolku – Divadelní
Luhačovice, z. s.
V roli kmotrů přehlídky se pravidelně střídají čeští a slovenští umělci. Letos se
kmotrem přehlídky stane výtečný osobitý herec Roman Zach, známý z celé řady
divadelních, filmových a televizních rolí. Jak se stalo pěknou tradicí, kmotr přehlídky
se i tentokrát představí na jevišti, a to v inscenaci „Jméno“ (Divadlo VERZE,
24. srpna 2016). Diváci se s ním a s prezidentem přehlídky mohou navíc setkat na
páteční besedě ve Společenském domě v centru Lázní Luhačovice.
Vizitkou kvality a jedinečnosti Divadelních Luhačovic
je od založení přehlídky prolnutí mladých talentů se zralými hereckými
osobnostmi. Nejinak tomu bude i letos.
V prvním představení, vytvořeném na půdorysu Shakespearova „Hamleta!!!“, se tak
téměř symbolicky sejde parta mladých lidí, kteří před lety absolvovali studium
muzikálového herectví v ateliéru doc. Jany Janěkové na Brněnské JAMU.
Mezitím se mnozí z nich stali úspěšnými profesionálními umělci na scénách ve své
vlasti i v zahraničí. Jejich společná studentská práce sklidila velký ohlas – a jak je
vidět, stala se jim osudovou, znovu a znovu se k ní vracejí, obohacují ji novými valéry
a stále vyzrávajícím uchopením tématu.
Pražské Divadlo u Valšů přijíždí s jímavou a současně vtipnou hrou amerického
dramatika Israela Horovitze „Drahá Mathilda“, v níž se pragmatický úmysl
podnikavého Američana střetává v Paříži se světem kouzelné staré dámy
z odcházejícího noblesního a citově bohatého světa. Není pochyb, že Daniela
Kolářová v titulní roli a s dalšími dvěma oblíbenými herci Ilonou Svobodovou a
Lubošem Veselým si své diváky rychle najdou.
Hra francouzské autorské dvojice „Jméno“ má všechny atributy chytré provokativní
komedie, v níž je sebejistý svět současné „svobodomyslné“ společnosti narušen
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dotekem z pravidel vybočující reality, pouhým úmyslem dát chlapci kontroverzní
jméno. Velkorysost a decentnost jsou náhle ty tam, zato se otevírá hřiště pro pětici
herců – Romana Zacha, Janu Janěkovou ml., Petra Lněničku, Jana Dolanského
a Lindu Rybovou z Divadla VERZE.
Divadlo Andreja Bagára z Nitry má dobrou pověst přesahující kontext Slovenské
republiky. Tentokrát nám nabídne ukázku komorní studiové práce, a to ztvárněním
hry „Štyria v ringu“ španělského autora Jordi Galcerána, nazývaného „králem černé
komedie“. Herci Jakub Rybárik, Juraj Ďuriš, Marián Viskup a Lenka Barilíková
nás vtáhnou do kolotoče neuvěřitelných situací, jakým jsou v prostředí mamutí firmy
vystaveni tři muži a jedna žena. Je to někdy až k pláči, ale v očích španělského
dramatika taky pěkně k smíchu.
Oldřich Daněk patřil k největším českým dramatikům 20. století a zásluhou Divadla
Viola se jeho dílo, jiskřící brilantním myšlením a vtipem, objevuje i na luhačovické
přehlídce. Postavy hry „Žena z Korinta“ jsou navzdory historické anekdotické
zápletce současné, pronikavé a plné vnitřních často ironických zvratů, což platí
dvojnásob o skvělém hereckém ztvárnění Hanou Maciuchovou, Jaromírem
Medunou a Johanou Tesařovou.
Zkoumání charakteru vlastního národa patří k samozřejmým povinnostem divadla.
Nápaditá renomovaná režisérka Anna Petrželová se o to pokouší nikoli tradičním
dramatickým útvarem, ale „divadelním manuálem podle etikety Ladislava Špačka“ ve
scénáři Vladimíra Fekara „Dobré mravy“. Nestává se slušnost už jen vyprázdněným
pojmem, za který skrýváme své buranství? O odpověď se pokusí osm postav
v neobvyklé lekci tance a společenského chování s hudebním doprovodem. Budou to
herci Městského divadla Zlín – Jana Drgová, Markéta Kalužíková, Kateřina
Liďáková, Marie Vančurová, Vojtěch Johaník, Radovan Král, Jan Řezníček a
Marek Příkazký.
V neděli 21. srpna 2016 v 15 hodin bude v hale Vincentka otevřena
výstava filmové a divadelní kostýmní výtvarnice Andrey Králové.
Ve středu 24. srpna 2016 v 15 hodin proběhne ve Společenském domě
oblíbená beseda s MUDr. Janem Cimickým, CSc.
a
v pátek 26. srpna 2016 v 15 hodin se na témže místě sejdou k rozpravě se svými
příznivci kmotr přehlídky Roman Zach a prezident Miloslav Mejzlík.
I letos platí:

Divadelní Luhačovice jsou lázněmi duše.
Luhačovice 15. května 2016

www.divadelni-luhacovice.cz
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18. ročník přehlídky komorní divadelní tvorby Divadelní Luhačovice 2016
21. – 27. srpna 2016
PREZIDENT PŘEHLÍDKY:
KMOTR PŘEHLÍDKY:

Miloslav Mejzlík
Roman Zach

HLAVNÍ PROGRAM:
Lázeňské divadlo Luhačovice


Pondělí 22. srpna 2016 – 19.30 hodin
Soubor herců působících na předních českých a slovenských scénách, kteří jsou
absolventi Ateliéru muzikálového herectví JAMU v Brně – doc. Jany Janěkové
HAMLET!!! – netradiční muzikál
hudba a hudební nastudování: Dada Klementová
režie: Jana Janěková
hrají: Ján Slezák, Tomáš Novotný, Kateřina Sedláková, Lucia Jagerčíková a další



Úterý 23. srpna 2016 – 19.30 hodin
DIVADLO U VALŠŮ Praha
DRAHÁ MATHILDA (Israel Horovitz)
režie: Otakar Kosek
hrají: Daniela Kolářová, Ilona Svobodová, Luboš Veselý



Středa 24. srpna 2016 – 19.30 hodin
Divadlo VERZE Praha
JMÉNO (Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patelliere)
režie: Thomas Zielinski
hrají: Roman Zach, Jana Janěková ml., Petr Lněnička, Jan Dolanský, Linda Rybová



Čtvrtek 25. srpna 2016 – 19.30 hodin
Divadlo Andreja Bagára v Nitre
ŠTYRIA V RINGU (Jordi Galcerán)
režie: Michal Spišák
hrají: Jakub Rybárik, Juraj Diviš, Marián Viskup, Lenka Bariliková



Pátek 26. srpna 2016 – 19.30 hodin
DIVADLO VIOLA Praha
ŽENA Z KORINTA (Oldřich Daněk)
režie: Tomáš Vondrovic
hrají: Hana Maciuchová, Jaromír Meduna, Johanna Tesařová



Sobota 27. srpna 2016 – 19.30 hodin
Městské divadlo Zlín
DOBRÉ MRAVY (Divadelní manuál podle etikety Ladislava Špačka)
režie: Anna Petrželková
hrají: Jana Drgová, Markéta Kalužíková, Kateřina Liďáková, Marie Vančurová,
Vojtěch Johaník, Radovan Král, Jan Řezníček, Marek Příkazký
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DOPROVODNÝ PROGRAM:
Hala Vincentka


Neděle 21. srpna 2016 – 15.00 hodin
Vernisáž výstavy filmové a kostýmní výtvarnice Andrey Králové

Společenský dům – Koncertní sál Lázně Luhačovice


Středa 24. srpna 2016 – 15.00 hodin
BESEDA – MUDr. Jan Cimický: "Jak jsem je znal …" – povídání o zajímavých a
slavných lidech, které jsem poznal cestou životem.
Zahájení:
Ing. Ladislava Hašková, ředitelka Divadelních Luhačovic



Pátek 26. srpna 2016 – 15.00 hodin
BESEDA – Roman Zach a Miloslav Mejzlík
Moderuje:
Mgr. Miloslav Mejzlík, prezident Divadelních Luhačovic

Tak nezapomeňte:

Divadelní Luhačovice jsou lázněmi duše …

ZMĚNA VYHRAZENA
Luhačovice 15. května 2016

www.divadelni-luhacovice.cz

18. ročník přehlídky komorní divadelní tvorby Divadelní Luhačovice 2016, který se
uskuteční ve dnech 21. – 27. srpna 2016 v lázeňském městě Luhačovice, připravují a
realizují Divadelní Luhačovice, z. s., ve spolupráci s Lázněmi Luhačovice, a. s. a za
finanční podpory Zlínského kraje, Města Luhačovice a partnerských firem ze Zlínského kraje.
Nová adresa:
Divadelní Luhačovice, z. s.
Masarykova 185
763 26 Luhačovice
Kontakty:
Mgr. Miloslav Mejzlík, prezident přehlídky – m.mejzlik@seznam.cz
Ing. Ladislava Hašková, ředitelka přehlídky – LaHa2005@seznam.cz
Mgr. Luďka Mejzlíková – mejzlikovaluda@seznam.cz
Web:

www.divadelni-luhacovice.cz – postupně upravujeme a aktualizujeme !!!
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