Divadelní studio D3 z. s. Karlovy Vary uvádí…
Vlastimil Peška

Komedie o narození Ježíška
aneb Betlém
Úprava a režie: Anna Ratajská
Scéna: Jiří Hnilička
Kostýmy: Lenka Bloudková
Hudební režie: Petr Richter
Dramaturgie: Petra Kohutová
Hrají: Martin Cirkl, Luboš Štěpán, Magdaléna Hniličková, Eliška Huberová,
Radek Exner, Eva Šollová, Petr Johanovský, Lucie Miškovská, Petr Richter,
Petra Kohutová
O hře:
Půvabná vánoční hra, ve které se nejen hraje, ale i zpívá a koleduje, je
inspirována lidovými vánočními hrami z Moravy. V příběhu o narození
Ježíška nechybějí typické postavy, bez kterých si lidové vánoční hry
nedokážeme představit. Přijďte se podívat na Marii a Josefa, na pastýře a
krále, putující k narozenému Ježíškovi, na Herodesa krále, jenž ho chce
nechat zavraždit, či na čerta a anděla. A přijďte si s námi zazpívat…
Komedii o narození Ježíška máme na repertoáru od roku 2009, hráli jsme
ji více než 30x pro téměř tisícovku diváků. Je určena pro děti od 4 let a
jejich rodiče.
O autorovi:
Autor Vlastimil Peška je jedním z nejoblíbenějších současných autorů
komedií. Kromě toho, že píše a režíruje pro brněnské loutkové divadlo
Radost, je vedoucím amatérského Ořechovského divadla – tím pádem má
velký cit pro to, co ochotníci mohou zvládnout a co jim pomůže v jejich
cestě k divákovi. V jeho komediích i pohádkách se hraje na nejrůznější
nástroje, zpívá a tančí.
O souboru:
Divadelní studio D3, z. s. je nejdéle nepřetržitě pracujícím souborem v
Karlových Varech. V současné době má ve svých řadách přes 20 členů (dva
režiséry, dramaturga, výtvarníka, scénografa, muzikanty a herce),
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domovskou scénou je Divadlo Husovka v centru lázeňské čtvrti. Repertoár
tvoří vesměs hry českých autorů, podstatné je téma, které nás zaujme a síla
příběhu. Momentálně mohou diváci vidět scénické čtení Smíření, ulítlou
skorokomedii Historky z fastfoodu Viliama Klimáčka, poetický thriller Máj
Karla Hynka Máchy a Čučudejské pohádky Vlastimila Pešky. Déčko nově
pořádá přehlídku Karlovarský Harlekýn.
Inscenace vznikla za podpory Města Karlovy Vary. Nositele autorských práv
k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, občanské
sdružení, Krátkého 1, Praha 9.
Délka představení 60 minut (hrajeme bez přestávky), příprava scény 60
minut, bourání scény a úklid cca 30 minut.
Technické požadavky: hrací plocha cca 5 x 6 m (vejdeme se i do menšího),
zadní i boční výkryty; zásuvka 220 V (16ampérové jištění)
Finanční podmínky: dle dohody
Nabídky směrujte na vedoucího souboru Petra Johanovského, tel.
777554006, případně na Marka Himla či Evu Šollovou, tel. 602332030 a
724007809
E-mailové spojení: Petr Johanovský – johanovsky@copyprintkv.cz
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