Divadlo je podivuhodná věc.
Režisér nechápe, co chce autor,
herci nerozumějí, co po nich chce režisér,
a diváci nevědí, co se děje na jevišti.
— August Strindberg

Ochotnické divadlo
při Kulturní komisi
ve Voděradech

DIVVOOCH
Divadlo voděradských ochotníků
uvádí
divadelní komedii

Světáci

DIVVOOCH děkuje všem sponzorům
a externím spolupracovníkům za poskytnutou
podporu ochotnickému divadelnictví.

Voděrady 8. prosince 2018 v 17:00 hod.
Voděrady 15. prosince 2018 v 17:00 hod.
(výtěžek z tohoto představení bude věnován
Mobilnímu hospici sv. Martina v Blansku)
Obora 5. ledna 2019 v 17:00 hod.
Ždárná 12. ledna 2019 v 17:00 hod.
Rozseč 2. února 2019 v 17:00 hod.
Petrov 23. února 2019 v 17:00 hod.
Zbraslavec 16. března 2019 v 17:00 hod.

Osoby a obsazení
Tonda

Pavel Švec

Gustav

Radim Pavel

Honza

Vladimír Křepela

Trčková

Iveta Španělová

Božka

Lenka Trnková

Zuzana

Lenka Plevačová

Marcela

Petra Zouharová

Jaroušek

Tomáš Šeďa

Profesor

Jan Pilský

Hovorka, milenec

Jakub Bílek

Kapitán

Luboš Vališ

Příslušník VB

Tomáš Jušik

Vašutová, vrchní

Pavla Kudláčková

Krejčová

Františka Burianová

Prodavačka

Zuzana Švancarová

Sledování textu

Zuzana Švancarová

Vážení a milí diváci,
letos jsme si připravili pro většinu z Vás známou
situační komedii „Světáci“.
Je to příběh trojice ženatých venkovských
fasádníků, kteří se rozhodnou proniknout do tajů
nočního života metropole. Najmou si proto
profesora, který má za úkol z nich udělat
gentlemany, aby okouzlili tři elegantní dámy.
Netuší však, že ty si podobně jako oni, na lidi
velkého světa jen hrají.
Věříme, že naši „lvi salónů“ Vás okouzlí svým
šarmem a odzbrojujícím způsobem osloví Vaše
srdce.

Jarmila Švecová
Osvětlení, zvuk

Kulisy

Věra Křepelová

Kdo je Divvooch?

František Pavel

Jsme správná parta divadelních nadšenců, kteří
mají jedno společné, učarovala nás „prkna, co
znamenají svět“.

David Plevač
Richard Klimeš

Hudební spolupráce

Jan Kovář

Hudba, zpěv

CINCO MAESTROS
Monika Zouharová
Markéta Švancarová

Spolu jsme zestárli o 20 let, někteří s námi hráli
krátce, jiní déle. Všem za to dík, hlavně vděčnému
publiku. Prožívali jsme společně veselé i smutné
zážitky, všední dny i výjimečné události, které se
nás dotýkaly. Věříme, že už jste poznali, co
chceme - rozdávat radost a smích, rozveselit
(možná někdy i rozplakat) nás i publikum
v pohádkách a komediích.

Martina Španělová
Irena Kuncová
Mirka Bílková
Technická spolupráce

Petr Koudelka

Scénické dekorace

Iveta Španělová

Asistentka režie

Lenka Plevačová

Režie

Vladimír Křepela

Stresu a trápení je mnoho, takže proč bychom jej
společně nepřevážili na té pomyslné váze kapkou
radosti, která má svou váhu.
Lidé přichází a odchází, ale divadlo naštěstí
zůstává. Co duchaplného k tomu říct než, že to je
přinejmenším dobře.
Pěknou podívanou a hezký kulturní zážitek Vám
přeje DIVVOOCH.

