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Žánr: pohádková komedie
Pro jakého diváka: 4 roky - 99 let
Délka představení: 55 min
Fakturační cena: 2000 Kč + cestovné (10 kč/km, pokud není dohodnuto jinak)
Počet herců + ostatní: 12

SLOVO O HŘE

TECHNIKA
Jeviště: min 6x5 metrů + forbína (viz nákres)

představení můžeme hrát s přestávkou nebo i venku
Elektřina - přípojka: 230 V
Zvuk: CD přehrávač + repro
Světla: minimálně 2 vany pro osvětlení scény, 4 x park bílý, 2 x 

park zelený, 2 x park modrý, 2 x park žlutá, 1 x boďák

Příprava scény: 60 min
Úklid scény: 20 min
Propagace: Na požádání dodáme vlastní plakáty nebo podklady

KONTAKT
Režie: Anna Müllerová      736 541 858
Jednatelka souboru: Jana Hadrbolcová   737 581 825
E-mail: dslt@seznam.cz
Poštovní adresa: Vedoucí souboru 

RNDr. Jan Králík, CSc.
Nehvizdská 167
Lázně Toušeň, 250 89

Po dohod ě můžeme zaslat DVD se záznamem p ředstavení.

NABÍDKOVÝ LIST

Divadelní soubor p ři T. J. Sokol Lázn ě Toušeň

Po dohod ě můžeme přivézt vlastní technické vybavení!

MATĚJ A ČARODĚJNICE

Pohádková komedie z nevázané čarodějnické školy a klidné lidské kovárny těží z 
kontrastu aktivního nadpřirozeného světa s víceméně pasivním světem 
pozemským a současně z kontrastu ženského a mužského prvku. Režijní pojetí 
Mgr. Anny Müllerové a Ing. Dušana Müllera přichází s vlastním temporytmickým 
rozvržením, exponujícím rovněž pohybové - nejen mimické - složky tak, že 
získávají plnohodnotnou dramatickou úlohu. Inscenace využívá různých technik 
včetně prvků stínového a loutkového divadla, přednostně ovšem staví na 
hereckých typech, které má soubor k dispozici. Premiéra proběhla na jaře 2006 na 
festivalu Divadlo pro děti v rámci IV. Národní přehlídky sokolských divadel na 
domácí scéně v Lázních Toušeni. Představení bylo nominováno na národní 
přehlídku pohádek "Popelka" v Rakovníku v roce 2007.



SCHEMATICKÝ NÁKRES HRACÍHO PROSTORU


