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Představení
pro dospělé!
Novinky sezóny 2012 / 2013
DĚJINY KONTRA SPEJBL
Helena Štáchová, Augustin Kneifel
/ZLATÝ FOND D S+H/

* Na domácí scéně uvádíme představení
pro dospělé také v němčině

DAS BESTE VON SPEJBL UND
HURVÍNEK
Helena Štáchová und ein Team von Autoren

Nechte děti doma!
Hrajeme pro dospělé!
Vždy ve středu
od 19.00!
20. 2. / 6. 3. / 24. 4. / 8. 5. / 29. 5. / 5. 6. 2013 – 19.00

Helena Štáchová, Augustin Kneifel
HIT U SPEJBLŮ: DĚJINY KONTRA SPEJBL
(ZLATÝ FOND D S+H)

Prostřednictvím Spejbla a Hurvínka, díky jejich humoru a typickému vidění světa, se
seznámíme se skvělými objevy, které byly vynalezeny se záměrem ulehčit lidem život,
nakonec však byly proti nim zneužity. Otec Spejbl chce přesvědčit skeptického syna
o smyslu a vyšším poslání dějinných událostí. Snaží se poukázat na lepší stránku lidstva
– má však mocného „protivníka“ - dějiny. Tato aktualizovaná hra patří k těm nejlepším
představením pro dospělé diváky, které za dobu existence D S+H vznikly.
Když jsme se nedávno ohlíželi za osmdesátiletou profesionální činností divadla, rozhodli
jsme se uvádět představení, která díky své nadčasovosti mají divákům stále co sdělit
i dnes. Představení Dějiny kontra Spejbl je první hrou ze „Zlatého fondu divadla“,
jak jsme tuto právě započatou řadu nazvali.

17. 4. 2013 – 19.00

Helena Štáchová, Martin Klásek,
SPEJBLOVO HUDEBNÍ ZMATINÉ
Humorné dialogy Spejbla s Hurvínkem a Máničky s Kateřinou baví již několik generací
diváků. V tomto představení se střídají se sólovými výstupy loutek, které byly inspirovány
různými hudebními žánry. A tak na scéně zazní gospel, chór kozáků zpívá častušku, duo
operních zpěvaček pronásleduje sbor myších cvičenců, bluesman se doprovází na kytaru,
zatímco párek Kubánců tančí temperamentní latino. I v radostné melodii však může zaznít
mollový akord. A tak je bas pana Spejbla přehlušován dotírajícím altem paní Kateřiny,
Mániččino staccato soutěží v duetu s Hurvínkovou pubertální fistulkou. Harmonii střídá
disharmonie. A to nejen v hudbě, ale i ve vztazích této svérázné rodinky.

27. 2. / 20. 3. 2013 – 19.00

Helena Štáchová a kol.autorů
TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM
Od narození Hurvínka uplynulo 2. května 2011 úctyhodných 85 let. Jako dárek tomuto
nestárnoucímu uličníkovi vzniklo toto reminiscenční představení, ve kterém zazní hlasy
všech tří dosavadních interpretů S+H. Diváci si mohou připomenout ty nejslavnější
loutkové scénky a dialogy, které za dobu existence D S+H vznikly

PŘEDSTAVENÍ UVÁDÍME TAKÉ V NĚMECKÉ VERZI:
11. 2. / 7. 3. 2013- 19.00

DAS BESTE VON SPEJBL UND HURVÍNEK
* změna programu vyhrazena
www.spejbl-hurvinek.cz (najdete zde i internetový prodej)
tel. pokladna: 224 316 784, sekretariát: 224 316 186
OTEVÍRACÍ ČASY POKLADNY
PO – 13.00 - 18.00
ÚT - PÁ / 9.00-14.00 a 15.00-18.00
ST / 9-00 – 14.00 a 15.00 – 19.00 / pokud večer hrajeme - jinak do 18.00/
SO - NE / 9-30 – 11.30 a 12.00 – 17.00 / pokud hrajeme/
Uvítáme Vaše připomínky či dotazy k repertoáru
a provozu divadla: dsh@volny.cz
Zřizovatelem D S+H je hl.m.Praha

