Tisková zpráva

V. ročník festivalu Divadelní léto pod plzeňským nebem
Jean Rets Comme Dieu: V nouzi poznáš přítele
Mešťanská beseda Plzeň, Kopeckého sady 13
premiéra: 2. července 2012 ve 20:30 hodin na zahradě Měšťanské besedy
reprízy: 3., 4., 8. - 14., 16. - 19. července 2012 ve 20:30 hodin na zahradě Měšťanské besedy
Klášter Plasy
repríza: 5. července 2012 ve 20:30 hodin v areálu kláštera

William Shakespeare: Marná lásky snaha
Hotel Courtyard by Marriott Plzeň, Sady 5. května 57
reprízy: 24., 25., 27. - 30. července ve 20:30 hodin na zadním dvoře hotelu Courtyard by
Marriott

Divadelní léto pod plzeňským nebem popáté
Organizátoři festivalu Divadelní léto pod plzeňským nebem si pro letošní rok připravili opět dvě
divadelní inscenace, které budou moci diváci shlédnout pod otevřeným nebem v historickém
centru města Plzně. Inscenaci představení od Williama Shakespeara, Marná lásky snaha,
mohou diváci znát z minulého ročníku, premiérově bude uvedena italská komedie V nouzi
poznáš přítele dle fragmentů od autora Jeana Rets Comme Dieua. Pro novou inscenaci bylo
třeba vybrat i nový prostor. Stala se jím zahrada Měšťanské besedy. Proč právě tento prostor
prozradila Marcela Mašínová, ředitelka festivalu: "Již několik let jsme si chtěli vyzkoušet zahrát v
uzavřenějším prostoru. Plzeň má podobných, diváky dosud neobjevených míst celou řadu, ani
jedno však pro nás nebylo dostatečně prostorné. Když tedy přišel provozovatel Měšťanské
besedy s nabídkou, nemohli jsme říci ne... “.
V programu jsou připraveny také dvě novinky – odpolední program pro rodiče s dětmi, v místě
konání večerních představení, a zájezdové představení v areálu kláštera Plasy. Odpolední
rodinný program budou tvořit různá vystoupení (tanec, zpěv, žongléři, šerm…) či workshop.
Začátek programu bude vždy v 15:00 a potrvá do 17:00 hodin. Aktuální program bude přístupný
na webu a facebooku Divadelního léta. V klášterním areálu v Plasích se odehraje letošní
premiérové představení V nouzi poznáš přítele.
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Vstupenky v prodeji od 7. května 2012
Stejně jako v loňském roce bude možné zakoupit vstupenky v síti Plzeňské vstupenky. A to jak v
kamenných předprodejních místech, tak on-line na www.plzenskavstupenka.cz. Vstupenka na
představení V nouzi poznáš přítele i na reprízy Marné lásky snahy bude stát 290, - Kč, pro
studenty 250 Kč, 340, - Kč pak křesla v prvních řadách.

Premiéra!
Jean Rets Comme Dieu: V nouzi poznáš přítele
Historická satira na současnou frašku.
Až podezřele aktuální komedie z italského města Fonte, kde se na pozadí politických pletich a
intrik odehrávají situace, které ani nám nejsou zcela neznámé. Příběh, který sám jeho autor
Francesco Gonin z obavy před reakcí politiků, kteří by se v ní poznali, uvedl pod pseudonymem
Jean Rets Comme Dieu. Režie se ujal Vilém Dubnička, který o výběru nové inscenace říká: „Náš
festival nikdy nešel cestou komerčních komedií bez hlubšího obsahu a měl vždy za cíl vysokou
kvalitu spíše tragikomicky laděných inscenací. Divadlo téměř okamžitě reaguje na dění okolo nás
živým uměním, což je od samého vzniku jeho hlavním principem. Spojili jsme se proto s
dramaturgyní Martou Ljubkovou a hledali jsme hru, která by co nejvýstižněji odrážela situaci v
naší zemi. Našli jsme fragment hry Pramen života aneb V nouzi poznáš přítele. Hru jsme ze
základní kostry a dochovaných útržků zrekonstruovali a věříme, že se bude divákům líbit.“

Hra V nouzi poznáš přítele bude uvedena v české premiéře.

V případě zájmu Vám materiály a fotografie zašleme e-mailem, případně Vám sdělíme další
podrobnosti. Rádi Vám zajistíme rozhovory s herci a organizátory festivalu. V případě zájmu o
press vstupenky, nebo pokud budete mít jiné speciální požadavky, nás neváhejte kontaktovat.
Tiskový servis Divadelního léta pod plzeňským nebem
Jáchym Klimko; tel.: +420774091217; mail.: klimko.jachym@seznam.cz
www.divadelnileto.cz
facebook: Divadelní léto pod plzeňským nebem

