Plán umělecké činnosti na rok 2014
Divadlo Radost
příspěvková organizace
Bratislavská 32, 602 00 Brno

V kalendářním roce 2014 plánuje Divadlo Radost pět premiér, malý podzimní
festival k 65.výročí založení Divadla Radost a dvě nové výstavy v Muzeu
loutek.
1. Premiéra 16.března 2014
Wolfgang Amadeus Mozart: KOUZELNÁ FLÉTNA
Libreto Emanuel Schikaneder a J.G.K.Ludwig Giesecke
Transkripce libreta a hudby, režie: Vlastimil Peška
Hudební nastudování: Igor Rusinko a Vlastimil Peška
Výprava: Pavel Hubička
Inscenace opery W.A.Mozarta v Divadle Radost chce oslovit nejširší okruh
svých diváků – „od devíti do sta let“ - a měla by patřit k oněm několika úspěšně
uváděným rodinným představením. Libreto je oproti původnímu dílu, poněkud
překombinovanému mnoha nejrůznějšími motivy, zjednodušeno. Je akcentován
jeho pohádkový ráz (svár Sarastra – krále slunce a Královny noci, či motiv lásky
prince Tamina k princezně Pamině) a samozřejmě jsou zachovány komické
prvky, jejichž nositelem je především ptáčník Papageno.
Geniální hudba W.A.Mozarta je dílem posledního období jeho života – dnů
nouze
a nemoci. Přesto je to hudba plná jasu, životodárná a optimistická, jejíž pěvecké
ztvárnění je pro múzicky dobře vybavený soubor Radosti velkou výzvou.
2. Premiéra 11.května 2014
Alena Kastnerová, Janka Ryšánek Schmiedtová: O LÍNÉ BABIČCE
(vyprávění o babičce, která si vyhodila z kopýtka)
dramatizace a režie: Janka Ryšánek Schmiedová, výprava: Irena Marečková
hudba: Matěj Kroupa
Brněnská režisérka Janka Ryšánek Schmidtová si pro svoji dramatizaci
vybrala vtipnou knížku Aleny Kastnerové, která vypráví příhody poněkud
„praštěné“ babičky, která se rozhodne, že není vůbec líná a začne si náležitě
užívat a plnit si své sny a přání z mládí. (A že jsou to někdy přání notně
„adrenalinová“!)

3. 13.června 2014 - PRŮVOD MASEK (Divadelní svět Brno 2014)
Průvod masek se stává již tradicí a je uskutečňován na konci festivalu Divadelní
svět Brno. Protože jde o akci, která je vyráběná v našich ateliérech, je i tato
označována jako premiéra, protože má své náklady, byť podpořeny příspěvkem
od Divadelního světa.
4. 27.září 2014 – V.Peška: Trautenberk a Krakonoš aneb Krkonošské
pohádky
režie: Janka Ryšánek Schmidtová, výprava: Michal Hejmovský, hudba:
Vlastimil Peška, dramaturgie: Eva Janěková
Po úspěšném uvedení populárního „večerníčkovského“ titulu Mach a Šebestová
se dramaturgie našeho divadla rozhodla v této inscenační tradici pokračovat.
Podle nedávného výzkumu, který provedla Česká TV, byly Krkonošské
pohádky
vyhlášeny nejpopulárnějším večerníček. Z tohoto faktu se dá usuzovat,
že bude i naše inscenace patřit k dalším hitům Divadla Radost.
5. V termínu od 14. do 17.listopadu chystá naše divadlo MALÝ FESTIVAL
u příležitosti 65.výročí založení DIVADLA RADOST. Půjde o malou přehlídku
domácích inscenací a dvou spřízněných hostujících divadel. Proběhne také den
„otevřených dveří“ pro naše příznivce. K tomuto výročí bude i vyroben krátký
dokumentární film.
6. Ke konci kalendářního roku chceme realizovat dlouho připravovanou
nonverbální divadelní show s názvem KOMIKS. Tato inscenace je především
zamýšlena jako „vývozní zboží“ na nejrůznější divadelní festivaly.
Především zahraniční. Na tuto inscenaci se naši herci postupně připravují
již celé tři roky. (Žonglérské dovednosti.) Na přípravě inscenace se
významnou měrou podílí brněnská mimka a žonglérka Adéla Kratochvílová.
Předpokládané datum premiéry je stanoveno na 28.listopadu 2014.
Ke konci kalendářního roku začneme v dílnách vyrábět inscenaci MALÝ
PRINC,
která by měla mít premiéru v únoru 2015.
Na přelomu měsíce července a srpna proběhne již tradiční Letní hraní
v atriu divadelního dvorku. V tomto roce počítáme především s rozšířením
naší nabídky o hostující soubory.

MUZEUM LOUTEK
V muzeu loutek chystáme v příštím roce dvě nové výstavy.
První začátkem ledna 2014. Tato výstava se bude tematicky věnovat
výtvarným počinům jednoho z našich dvorních výtvarníků, Michalu
Hejmovskému. Druhá výstava, kterou budeme instalovat v průběhu
letních prázdnin, bude tematicky zaměřena k 65.výročí založení
Divadla Radost.
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