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Komedie Blbec k večeři
MICHAL MERENDA

Nový Jičín – Už toto pondělí si
přijdou v Novém Jičíně na své fanoušci třeskutých komedií. Divadlo Bez zábradlí sem přiveze
legendární představení Blbec
k večeři. Bláznivou veselohru
předvedou herci jako Václav
Vydra, Josef Carda a další.
Hlavní postava komedie Pierre
Brochant má s přáteli podivuhodný zvyk. Každý týden pozvou
na večeři nějakého prostého, respektive hloupého člověka a celý
večer se potom baví na jeho účet.
„V této komedii tak platí, že kdo
jinému jámu kopá, sám do ní padá, a kdo se směje naposled, ten se
směje nejlíp. Poselstvím hry je, že
si každý má dát pozor na to, než
někoho prohlásí za hlupáka a bude se chtít bavit na jeho účet,“ popisují děj dramaturgové Divadla
Bez zábradlí.
Tato komedie měla už přes pět
set repríz. Hra se nepouští do žádných hlubokých psychologických rozborů, ale od herců vyžaduje vykreslení charakterů, aby
mělo představení ten správný říz.
A to se povedlo přesně vystihnout režisérovi Jiřímu Menzelovi. V podání pražského divadla
hrají například Václav Vydra,
Josef Carda, Rudolf Hrušínský

Fauna zblízka
v Trojanovicích
Trojanovice – Další výstavu fotografií hostí v měsíci červnu
trojanovický Památník Strnadlů
a Jana Kleba. Tentokrát tady můžeme vidět snímky přírodních
zázraků s názvem Příroda trochu zblízka. Jejich autorem je
Jan Kufa Kičeřok. V tom, že příroda je nekonečným zdrojem inspirace pro fotografy amatérské i
profesionální, nás utvrdí výstava fotografií s názvem Příroda
trochu zblízka. Tu můžeme až do
24. června i vidět v prostorách
trojanovického Pamatníku Strnadlů a Jana Kleba.

Šostýnská
Venuše
LEGENDÁRNÍ KOMEDIE Blbec k večeři polechtá bránice všech diváků, kteří
v pondělí 9. června zamíří do Beskydského divadla. Humor přivezou do Nového Jičína Josef Carda (na fotografii), Václav Vydra a další herci Divadla
Bez zábradlí. Foto: archiv VLP
nebo Veronika Freimanová. Hra
se dočkala i filmového zpracování, v roce 1998 byla hned v šesti kategoriích nominována na Césara.

Blbec k večeři se v Beskydském divadle hraje v pondělí 9.
června. Představení začíná v 19
hodin.

Bodlák představí Naše furianty
Nový Jičín – Klasika autora Ladislava Stroupežnického, Naši furianti, se dočkala nového zpracování. Do reálií Novojičínska ji zasadilo Bernatské ochotnické divadlo
Bodlák a v Beskydském divadle ji
předvede už tuto středu.
Jedno z nejklasičtějších děl českých autorů, Naši furianti Ladislava Stroupežnického, viděla už
česká divadelní jeviště od jeho
premiéry v roce 1887 mnohokrát.
Snad ještě nikdy ale nebyla zasazena do světa jedné vesnice z No-

krátce

vojičínska. Teď to již neplatí, postaralo se o to Bernatské ochotnické divadlo. Už tuto středu svérázné zpracování nabídne v novojičínském Beskydském divadle.
„V našem zpracování se drama
odehrává ve vesnici Bernartice
nad Odrou 1869. Zápletka je prostá, obecní zastupitelé Bernartic
mají rozhodnout, komu přidělí
uvolněné místo ponocného,“ vysvětlili na svých webových stránkách členové souboru z Bernartic.
Realistické drama Ladislava

Stroupežnického v době svého
vzniku vzbudilo ve sférách české
intelektuální smetánky značný
rozruch. Hra s podtitulem „obraz
života v české vesnici o čtyřech
dějstvích“ totiž při své premiéře
v roce 1887 v Národním divadle
ukázala syrové vyobrazení venkova, žádnou idylku. Hře přesto nechybí humor, prokládaný i hovorovým nářečím. V novojičínském
Beskydském divadle uvidíme hru
Naši furianti v podání Bodláku ve
středu 4. června od 19 hodin.

Kopřivnice – Další ročník populární Šostýnské Venuše ovládne
Kopřivnici už tuto sobotu, 7. června. Přijďte si užít den plný tance,
bubnování, šermování, odpoledne
plné programů pro celé rodiny a
wellness aktivit. Akce ovládne
koupaliště v Kopřivnici od 15 hodin. Hlavním hostem akce bude
Osama Mimi Farag – účastník soutěže Česko Slovensko má talent.

Unplugged 2014
Bílovec – Bílovecké Gymnázium
Mikuláše Koperníka se chystá na
další ročník oblíbeného hudebně
dramatického festivalu Unplugged 2014. Tentokrát nese podtitul
TO nejlepší z garáže a koná se už
tento čtvrtek a pátek vždy od 18
do 23 hodin. Vstup do gymnázia
je od autobusové zastávky Beseda, takže pokud máte rádi dobrou
hudbu a chcete se trochu pobavit, neváhejte. Další informace
najdete na unplugged.gmk.cz.
(red)

!!!Soutěž!!!Soutěž!!!Soutěž!!!Soutěž!!!Soutěž!!!Soutěž!!!Soutěž!!!Soutěž!!!Soutěž!!!Soutěž!!!
Městské kulturní středisko Frenštát pod Radhoštěm společně s Novojičínským deníkem dává možnost našim čtenářům zasoutěžit si o volné vstupenky na multižánrový
festival Horečky fest. Letos se uskuteční opět v krásném prostředí amfiteátru na Horečkách ve Frenštátě pod Radhoštěm, a to 12. července. Na třech scénách se v průběhu šestnácti hodin představí 25 známých umělců, prostor dostanou ale i kapely místní a z okolí. Horečky fest 2014 vám letos nabídne Annu K, Blue Effect, Peter Bič
Project, Citron, Vildu Čoka, Ewu Farnou, Legendy se vrací, kapelu Doga, kopřivnickou Tatrosku či frenštátskou kapelu Off Axis a mnoho další skvělé muziky. Čtvrtá scéna bude ryze taneční a muziku tam obstarají dýdžejové. Nově se budou na festivalu prezentovat formou workshopů různé formy živého umění, jako je divadlo, tanec
anebo dětské hudební dílny.
Soutěžní otázka: Kolikátý ročník festivalu Horečky fest 2014 se uskuteční 12. července?
Pět nejdříve volajících soutěžících, kteří správně odpovědí na soutěžní otázku, získá po dvou vstupenkách na festival. Ostatní mají možnost zakoupit vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu. Odpovědi volejte na tel. číslo 556 701 078.

