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Žánr: commedia dell´arte
Pro jakého diváka: 7 - 99 let
Délka představení: 90 min (+ přestávka)
Fakturační cena: 5000 Kč + cestovné (po dohodě)
Autorský poplatek: 7% z celkových hrubých tržeb včetně předprodeje (min. 200kč ) 
Počet herců + ostatní: 14+2

SLOVO O HŘE

TECHNIKA
Jeviště: min. šířka cca 6 metrů, hloubka 5 metrů

Elektřina - přípojka: 230 V
Zvuk: CD přehrávač + repro
Světla: minimálně 2 x vany pro osvětlení jeviště, 8 x park bílý,                    

2 x park žlutý

Příprava scény: 60 min
Úklid scény: 60 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 přivézt vlastní technické vybavení!

Po dohod ě můžeme zaslat DVD se záznamem p ředstavení.

NABÍDKOVÝ LIST

POPRASK NA LAGUN Ě

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

Komedie Poprask na laguně patří k posledním, které Goldoni napsal před 
definitivním odjezdem do Paříže. Premiéru měl v roce 1762. Autor se zde obrací k 
prostředí, které dobře znal. O vzniku komedie a jejím sepětí s vlastními zážitky 
Goldoni píše: „Žil jsem v mládí nějaký čas v Chiozze jako koadjutor kancléře. Měl 
jsem tu pořád dost a dost co dělat s tím početným neklidným obyvatelstvem 
složeným z rybářů, námořníků a ženských, kteří všichni nemají jiné shromaždiště 
než ulici. Seznámil jsem se s jejich mravy, jejich zvláštním dialektem či hantýrkou, 
poznal jsem jejich veselou letoru i jejich prohnanost. Dovedl jsem je tedy vylíčit, jak 
náleží.“
Jedná se o tzv. komedii chórickou, kde jednají postavy jednak „sólově“, tedy sami 
za sebe, jednak jako součást jednotlivých vzájemně se neustále spojujících i 
rozdělujících skupin.
V tomto smyslu jde opět o dědictví komedie dell´arte, které však dokázal Goldoni 
geniálně využít v duchu své reformy a v jistém smyslu tedy i povýšit: těžiště 
Poprasku totiž nespočívá v dramatických situacích jako takových, ale ve způsobu, 
jakým je ta která situace ztvárněna.


