TŘETÍ tisková zpráva  „DIVADELNÍ“
pátek 22. dubna 2016, Uherské Hradiště
Letošní ročník opět nabídne pestrý program všech uměleckých žánrů a tedy i významná
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ. Výběr byl prováděn opět s cílem představit skvělou
spolupráci slovinských, slovenských i českých divadelníků. Po dlouhých a složitých
vyjednávání se konečně dnes podařilo potvrdit termíny všech divadelních představení a
dnešním dnem i zahájit PŘEDPRODEJ VSTUPENEK.
Termín MANŽELSKÝCH VRAŽDĚNÍ konečně potvrzen
Nejsložitější bylo pro festival získat skvělé a atraktivní divadelní představení MANŽELSKÁ
VRAŽDĚNÍ v produkci Divadla Na Jezerce s se skvělým Jaroslavem Duškem a slovinskočeskou
herečkou Natašou Burger. (
Slovinská herečka Nataša Burger se narodila 20. ledna 1968 v Lublani.
Studovala na Filozofické fakultě slovinštinu a francouzštinu. Nataša studovala nejdříve čtyři roky
na Konzervatoři Jaroslava Ježka, kde byl jejím učitelem Jaroslav Dušek. Pak se dva roky věnovala
na DAMU "autorskému divadlu" na katedře herectví u profesora Vyskočila. Hrála ve slovinských
filmech (Volnoběh, ...) , ale i v českých  např. Horem pádem, Medvídek.
)
1.

Představení se uskuteční v pondělí 13. června 2016 od 19:30 v kině Hvězda v Uherském
Hradišti a předprodej vstupenek je již spuštěn.
SLOVENKA NA KVADRÁT na slavnostním zahájení festivalu
Naopak dlouhodobě je potvrzeno divadelní představení, které dokazuje skvělou
slovinskoslovenskou spolupráci. Vzniklo na základě literární předlohy slovenskoslovinské
spisovatelky a básnířky Stanislavy Repar (Chrobákové), premiéra se uskutečnila ve slovinské
Lubljani a v hlavní roli exceluje skvělá slovenská herečka Zuzana Siposová (
herečka, zpěvačka a
scénáristka, kterou mohou diváci znát z filmů Filipa Renče Hlídač č. 47 a Na vlastní nebezpečí,
nebo z hollywoodského snímku 360. Lucie se skvěle zhostila úloh konferenciérky, vypravěčky i
hlavní postavy Buby.)
2.

Představení se uskuteční v pátek 20. května 2016 od 18:00 v kině Hvězda v Uherském
Hradišti a předprodej vstupenek je ode dneška spuštěn.

Divadelní představení VLNY nahrazeno VEČEREM SLOVANSKÝCH BALAD
Z vážných důvodů jsme museli udělat ještě jednu změnu v divadelní nabídce – původně avizované
divadelní představení Nataši Burger VLNY ( a koncert skupiny Hamlet Express) bylo zrušeno a
nahrazeno velmi atraktivním VEČEREM SLOVANSKÝCH BALAD, ve kterém se propojí hned
několik významných hudebních osobností. Komponovaný program nabídne unikátní hudební
setkání skvělých muzikantů a zpěváků. Představí se ruské, kozácké, ale i irské balady v podání
mistra ruského bajanu Grigirje Poloviky, kytarového mága Jevgenije Machina a sólistky
petrohradské opery Olgy Grudininy. Slovácké, slovenské a slovanské balady pak představí
zpěvačka a houslistka Jitka Šuranská. Koncert doplní i cimbálová muzika slováckých legend Pozdní
sběr. Součástí hudebního večera bude i ochutnávka národních slovinských, slováckých i ruských
specialit a ochutnávka speciálních vín.
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VEČER SLOVANSKÝCH BALAD se uskuteční v neděli 22. května 2016 od 18:00 v
Turistickém centru na Velehradě.
RADOŠÍNSKÉ NAIVNÉ DIVADLO uvádí ….
Festival navštíví i legendární slovenské RADOŠÍNSKÉ NAIVNÉ DIVADLO. V rámci
pravidelného čtvrtečního Zlatého fondu nabídne filmový záznam slavného představení
JÁÁÁNOŠÍÍK!!! (2004) a krátký film SNÍDANĚ V TRÁVE (2009). Oba filmy natočil Juraj
Štěpka, syn duchovního otce divadla Stanislava Štěpku.
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Projekce obou filmů se uskuteční ve čtvrtek 19. května 2016 od 16:00 v kině Hvězda Uherské
Hradiště.
Pro návštěvníky festivalu budou některé akce zdarma a nebo za levnější vstupné, které se dá získat
v předprodeji od 22. dubna. Aktuality a další informace naleznete na webových stránkách
www.dnyslovanskekultury.cz
. Novinky budou také postupně zveřejňovány na facebookovém
profilu akce 
https://www.facebook.com/dnyslovanskekultury
.
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