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divadlo je provozováno za finanční podpory statutárního
města ostrava / finančně podporuje také moravskoslezský kraj /
dpb provozuje a zpravodaj vydává divadelní společnost
petra bezruče, s. r. o., 28. října 120, 702 00 ostrava,
tel. 596 618 363, mob. 605 268 799, vstupenky@bezruci.cz,
www.bezruci.cz, skype: divadlo petra bezruče / ředitel jiří krejčí /
umělecký šéf štěpán pácl / manažer tomáš suchánek / dramaturg
daniela jirmanová / tajemnice uměleckého provozu alena punčochářová /
propagace a pr michaela kubicová / redakce michaela kubicová, tomáš
suchánek, daniela jirmanová a štěpán pácl /
foto petr hrubeš, tomáš ruta a archiv /
grafika lukáš horký / předprodej vstupenek, hromadné objednávky
a předplatné vyřizuje obchodní oddělení / po–pá 8–18 hod. /
ceny vstupenek 130 kč (studenti) a 190 kč (dospělí) /

originální vánoční dárek? daruj bezruče!

„Dobré ráno, Ostravo.“ Tak začínám každý den, kdy jsem
v tomhle černém městě. Je to můj soukromý muzikál –
sen, co se mi plní. OST-RA-VAR deset let nazpět, u Bezručů hráli Popcorn. Po představení do baru na chleba
se sýrem a v noci směr hotelový dům Metalurg tramvají
kolem Vítkovic. Sněžilo. Ráno mě probudila banda vietnamských dětí – prý jestli si s nimi nejdu hrát. Zážitek
a od té doby divoká láska, na kterou nedám dopustit. Je
mi ctí po dvojím krásném zkoušení v Národním divadle
moravskoslezském připravovat inscenaci pro Bezruče.
Těším se a bojím zároveň, snad si porozumíme.
Janka Ryšánek Schmiedtová

také jste ještě svým blízkým nestihli nic koupit?
nemáte žádnou inspiraci? / nadělte naše roční
předplatné, balíček nebo poukázku na dvě vstupenky / vybere si každý / tak neváhejte a kupte
vánoční dárek, který potěší / darujte bezruče!
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klub outsiderů

felicia zeller /
/ prokrastinační groteska
šest postav hledá práci / potkali se u kopírky / take it easy / režie jiří honzírek

čekání na godota

samuel beckett /
/ klauniáda pod stromem
kdo si počká / ten se dočkat nemusí / a kdo je vlastně ten pan godot? / režie štěpán pácl

osiřelý západ

martin mcdonagh /
/ bratrovražedná komedie
městečko, kde fotbal hrají holky / kořalka a čipsy se nepůjčují / jó, jó, irsko je drsná zem / režie jana ryšánek schmiedtová

kazimír a karolína

ödön von horváth /
/ rychlá a zběsilá jízda na horské dráze
mladý pár a velká láska / navždy spolu v dobrém i zlém / dokud nás první problém nerozdělí / režie štěpán pácl

tři mušketýři

alexander dumas st. /
/ ostré kordy i jazyky cuchají nervy a trhají bránice
jeden za všechny / všichni za jednoho / a kolik že jich vlastně je? / režie nikolaj penev

typy předplatného
Máme pro vás tip na vánoční dárek, který se po měsíci nerozpadne, není kýčovitý a jeho velikost sedí každému! Stavte se k nám
a vyberte svým blízkým originální dárek, který je zaručeně potěší!
roční předplatné
• pět her, novinek letošní sezóny, které pro vás
odehrajeme od ledna do prosince 2015
• vyberte si hrací den (úterý nebo pátek v 18.30 hod.)
a už si nemusíte dělat starosti s rezervací lístků
• navíc obdržíte tři slevové kupóny na nákup vstupenek
v celkové hodnotě 120 kč
• cena pro dospělé 800 kč, pro studenty 550 kč
dárková poukázka
• poukázka na dvě vstupenky na představení divadla petra
bezruče dle vlastního výběru
• cena poukázky pro dospělé 380 kč, pro studenty 260 kč
balíček od bezručů
• pět kuponů, každý z nich proměníte v naší pokladně za dvě
volné vstupenky dle vlastního výběru na představení z produkce našeho divadla
• cena balíčku pro dospělé 1800 kč, pro studenty 1200 kč
Dárky můžete zakoupit přímo na pokladně Divadla Petra Bezruče každý všední den od 8-18 hodin. Informace a rezervace prostřednictvím
mailu vstupenky@bezruci.cz nebo na tel. čísle 596 618 363.

anketa

Marcela Čapková
1) Vánoce budou jako vždycky (aspoň doufám) klasicky s rodinou, kaprem,
salátem...
2) Vím, se kterou postavou bych Vánoce trávit nechtěla - s paní Traklovou z Petrolejovych lamp, protože ta je už po smrti, takže bychom si moc nepokecaly.
1) Vánoce, Vánoce přicházejí.... Jak budeš trávit letošní Vánoce Ty?
2) Se kterou postavou, kterou u Bezručů hraješ, bys chtěl strávit Vánoce?
Ondřej Brett
1) Vánoce? Budu je trávit jako každý rok - doma, v podhůří Lužických hor, s rodiči, se psem a s bratrovou rodinou. Spousta cukroví, řízků, františků na plotně
a hlavně 14 dní bez práce... :)
2) Štědrý večer bych rád trávil se všemi postavami, jelikož mám kolem sebe rád
společnost... :)
Michal Sedláček
1) Letošní Vánoce budu trávit tradičně s rodinkou v Ostravě. Je to mé oblíbené
období, ve kterém se setkám se členy rodiny, které nevídám tak často.
2) Chtěl bych trávit Vánoce určitě s Luckym z Čekání na Godota, staral bych se
o něho. A hlavně bych si přál vidět jeho výraz, který by měl při rozbalování
dárků. :-)
Markéta Haroková
1) Vánoce budu slavit jako vždy se svými nejbližšími u rodinného krbu.
2) Ať příjdou klidně všechny holky, které hraju... mám je totiž moc ráda... ;-)

Vojtěch Říha
1) Tak jako každý rok odjedu s rodiči a sestrou na naší chalupu v Krkonoších, která
nám sice o prazdninách z půlky vyhořela, ale mi si tradici vzít nenecháme! To, co
ale budu muset s určitostí oželet, jsou každoroční zimní sporty, jelikož můj snowboard posloužil jako topivo nenasytnému ohni, což uvítají moji přátelé trávící Vánoce
na blátě. Po Štepánovi pak opouštím teplo krbu a mířím se svými kamarády, přítelkyněmi a expřítelkyněmi na týdenní silvestrovský ozdravný pobyt kousek od Rybniště.
2) Asi s žádnou, protože jsem s nimi dost často. Kdyby ale nebylo zbytí, tak bych patrně
přivítal Matthewa z Outsiderů. Vánoce by měly být svátkem klidu a jeho životním mottem je „take it easy - hlavně relax“, tudíž bychom si společně hezky odpočinuli. Jen se
obávám, že by mi do tradiční vánočky či perníčků cpal svá oblíbená narkotika.
Dušan Urban
1) Vánoce oslavím stejně jako každý rok s rodinou, kdy budu znovu sledovat výrazy mých
dětí, jak jsem se opět netrefil do jejich vkusu. :-)
2) S kým bych oslavil Vánoce? Farář ze Synka není ten typ, kterého bych si pustil do
domu. S Pavlem Malinou bych si moc nepopovídal, Scapino by mi jiste provedl nějakou lumpárnu, Petruccio ten by mi udelal z bytu kůlničku na dříví... Vladimír z Čekání
na Godota by měl dveře otevřené. Aspoň by nebyl tak sám!

Sylvie Krupanská
1) Vánoce budu poprvé slavit i se svým synkem Mikuláškem a pochopitelně
jeho tatínkem. :-) Pojedeme na jižní Moravu a necháme pořádně rozblikat
vánoční stromeček, protože Miki má světýlka moc rád. :-)
2) Momentálně hraju nejvíc Štěpku v Petrolejových lampách, tak bych ji vzala
s sebou k nám, zazpívala by si koledu a dostala by kapra se salátem...
a pak Tři oříšky pro Popelku v televizi... a to by myslím teda koukala na ty
čertovy obrázky. :-)
Sarah Haváčová
1) Letos budu mít vánoční dámskou jízdu s mamkou a ségrou. Upečeme
si kapra, zajdeme si na mši, půjdeme do lesa nasypat zvířatům něco do
krmelce. Na druhou stranu po svátcích plánujeme zajít si na wellnes, dát
si masáž a nějakou tu manikúru. Nikdy jsme takové parády hromadně neuskutečnily a nějak doma vyplynulo, že letošní Vánoce jsou ten správný čas.
2) Chtěla bych je strávit se Zerbinetou (Scapinova šibalství). Je to divoška
a myslím, že s ní musí být legrace. Takové sáňkování by ji určitě bavilo. A co víc koulovačka. Tu už jsem si dlouho nedala, nejmíň rok. :-)
Norbert Lichý
1) Doufám, že hezky. Třeba v Beskydech. Ale jestli to bude jako vždycky, budu
ležet v posteli s nějakou chřipkou a počítat kapesníky. Nečekám kouzlo
Vánoc, čekám odpočinek, zastavení, zapřemýšlení a hlavně pohodu.
2) Rád bych spíš na všechny na chvíli zapomněl, bojím se, že tam ale bude
Didi. Ono by bylo načase se rozejít, ale to nejde. Čekáme totiž na Ježíška.
Aspoň, že budeme sami. U stromu, co nemá listy. Jen, aby nepřišel Pocco
a Lucky. Nic pro ně nemáme. Jen pečeného jinocha. Beránek malej.
Schováváme ho na Velikonoce. Ale.... jestli přijdou....

Pavla Gajdošíková
1) Tradičně se svou rodinou v Otrokovicích. Ozdobím strom, spálím linecké,
požehnám kaprovi Karlovi na jeho cestě ke kapřímu nebi a vše završím
souzněním půlnoční mše.
2) Se Soňou na statku bych se cítila trochu osamoceně, s Helenou na Inishmaanu bych zřejmě musela vyslechnout pár peprných poznámek a myší Vánoce
jsou myší Vánoce. Tak snad s Günnesch. Turecké Vánoce mne lákají.
Kateřina Krejčí
1) Vánoce se chystám trávit tradičně s napečeným cukrovím, se stromečkem,
na kterém budou hořet opravdové svíčky a u kterého si zazpíváme koledy.
Nebude chybět rybí krém, kapr, černý kuba, no vše co k vánoční pohodě patří.
2) Strávit bych je chtěla se všemi postavami. Tak mi vstoupily do života, že
patří k mé rodině. Krásné Vánoce!
Lukáš Melník
1) Letošní Vánoce budu trávit jako každý rok tradičním způsobem. V rodinném
kruhu a se svými nejbližšími, protože právě to dělá Vánoce těmi pravými
svátky radosti a pohody.
2) Pokud bych si měl vybrat, tak asi jedině s Leandrem z představení Scapinova
šibalství. Je to v rámci možností celkem normální kluk. Trošku hysterka, ale je
milej, roztomilej a zamilovanej. Ostatní postavy, které ztvárňuji, jsou příliš komplikované a ne zrovna ideální a ochotné v poklidu trávit čas u rodinného krbu.

Bezruči Vám přejí klidné Vánoce
a do nového roku žádné ztráty
a mnoho radostných nálezů!

noc divadel

Sobota 15. listopadu byla v Divadle Petra Bezruče dnem výjimečných zážitků. Konala se totiž Noc divadel.
Zahráli jsme oblíbenou komedii Scapinova šibalství, ve spolupráci s pražským Studiem Hrdinů jsme pro vás
připravili promítání záznamu inscenace Sam s Karlem Rodenem v hlavní roli a večer vyvrcholil noční divadelní poutí s největšími hrdiny světového divadla - poutníci mohli cestou potkat Médeu, Hamleta s Ofélii nebo
osudu se protivícího Oidipa! Děkujeme všem zúčastněným za skvělou atmosféru a těšíme se zase příští rok
na Noci divadel 2015!

bezručoviny
bezruči uspěli na festivalu divadel moravy a slezska
Také letos jsme se zúčastnili Festivalu Divadel Moravy
a Slezska v Českém Těšíně a zpět do Ostravy jsme nepřijeli
s prázdnou. Inscenace Petrolejové lampy v režii Martina
Františáka získala Cenu studentské poroty za nejlepší
představení festivalu. Cenu Těšínský anděl za nejlepší
ženský herecký výkon získala Sylvie Krupanská za subtilní
kresbu postavy Štěpy a cenu za nejlepší mužský herecký
výkon porota udělila Lukáši Melníkovi za přesvědčivou
a fyzicky náročnou studii vývoje postavy nemocného Pavla.
Gratulujeme!

zkoušíme osiřelý západ
Autor hry Martin McDonagh je proslulý komediemi divadelními i filmovými a svým černým humorem trumfne
i Quentina Tarantina. Osiřelý západ je příběh o bratrovražedné lásce. Mistrovské autorovo dílo rozesmálo
diváky po celém světě a vy ho konečně uvidíte také
v Ostravě! V polovině listopadu začalo zkoušení pod
taktovkou režisérky Janky Ryšánek Schmiedtové. Čtyři
svérázné postavy nabízejí čtyři velké herecké příležitosti. Martina McDonagha prostě není nikdy dost! Těšte
se na premiéru v lednu.

momentky ze zájezdu
Můj romantický příběh v listopadu cestoval na trase Děčín - Turnov – Trutnov!
Jak to na takovém zájezdu vypadá?

čekání na godota

samuel beckett
(klauniáda pod stromem) režie štěpán pácl
hrají n. lichý, d. urban, k. krejčí, m. sedláček a s. haváčová / délka představení 2 hod. a 10 min.

klub outsiderů

felicia zeller
(prokrastinační groteska) režie jiří honzírek a kol. / hrají
m. čapková, m. haroková, p. gajdošíková, o. brett, v. říha a l. melník / délka představení 1 hod. a 30 min.

scapinova šibalství

moliére
(je lepší se oženit než být mrtvý... někdy)
režie štěpán pácl / hrají d. urban, n. lichý, k. čepek j. h., p. gajdošíková, s. haváčová, m. čapková,
o. brett, l. melník, v. říha / délka představení 1 hod. a 30 min.

taky fajny synek

petr kolečko
(elektrochemická balada zpod vysokých pecí)
režie filip nuckolls / hrají m. sedláček, p. gajdošíková, k. krejčí, d. urban, l. melník, o. brett a j. jelínek
délka představení 1 hod. a 25 min.

petrolejové lampy

jaroslav havlíček
(paralyzující thriller o chorobách venerických)
režie martin františák / hrají s. krupanská, l. melník, n. lichý. k. krejčí, k. čepek j.h., d. urban, m. sedláček,
m. čapková, o. brett, m. haroková, p. bureš, v. říha, p. gajdošíková a další / délka představení 2 hod. a 30 min.

strýček váňa

anton pavlovič čechov
(veselá tragédie s příchutí vodky)
režie štěpán pácl / hrají m. haroková, p. gajdošíková, p. bureš, n. lichý, t. dastlík, k. krejčí,
m. čapková, d. urban, m. sedláček a v. říha / délka představení 2 hod. 40 min.

audience

václav havel
(„to je přece zásadní věc, hergot!“)
režie štěpán pácl a kol. / hraje n. lichý a j. müller / délka představení 55 min

můj romantický příběh

daniel c. jackson
(singles groteska)
režie daniel špinar / hrají o. brett, t. vilišová, s. krupanská nebo p. kocmanová, l. melník nebo a. čuba
a m. haroková / délka představení 2 hod. 30 min.

revizor

nikolaj vasiljevič gogol
(protikorupční groteska)
režie martin františák / hrají p. bureš, z. przebindová, s. krupanská, v. říha, m. kudela, o. brett,
t. dastlík, d. urban, l. melník, n. lichý a m. sedláček / délka představení 2 hod. 30 min.

mrzák inishmaanský

martin mcdonagh
(skorohollywoodská story se skorohappyendem) režie janusz klimsa / hrají m. haroková, s. krupanská,
n. lichý, j. jelínek, m. sedláček, p. gajdošíková, d. urban a k. krejčí / délka představení 2 hod. 10 min.

zkrocení zlé ženy

william shakespeare
(sci-fi – nejen – pro muže)
režie zdeněk dušek / hrají t. dastlík, d. urban, n. lichý, l. melník, m. sedláček,
m. weber, p. bureš, v. říha, o. brett a další / délka představení 2 hod. 10 min.

1984

george orwell
(kultovní antiutopie)
režie jan mikulášek / hrají j. vlas, s. krupanská, k. krejčí, v. říha, p. bureš, d. urban, m. sedláček,
s. haváčová a l. melník / délka představení 2 hod. 40 min.

repertoár

po 1. 12. / 18.30

petrolejové lampy / sk. loňská D

út 2. 12. / 18.30

zkrocení zlé ženy / mimo předplatné

st 3. 12. / 18.30

můj romantický příběh / mimo předplatné

čt 4. 12. / 18.30

můj romantický příběh / zadáno

pá 5. 12. / 18.30

klub outsiderů / sk. S1

po 8. 12. / 18.30

audience / mimo předplatné

út 9. 12. / 18.30

scapinova šibalství / mimo předplatné

st 10. 12. / 18.30

klub outsiderů / sk. L1

čt 11. 12. / 18.30

klub outsiderů / sk. N1

pá 12. 12. / 18.30

klub outsiderů / sk. S2

so 13. 12. / 18.30

čekání na godota / sk. X1 + sk. X2

po 15. 12. / 18.30

1984 / mimo předplatné

út 16. 12. / 10.00

scapinova šibalství / zájezd (dkmo)

út 16. 12. / 18.30

strýček váňa / sk. V

st 17. 12. / 18.30

taky fajny synek / mimo předplatné

čt 18. 12. / 18.30

klub outsiderů / sk. N2

pá 19. 12. / 18.30

petrolejové lampy / sk. T
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