červen 16

nakopni to
s bezručema!
Tři sta šedesát šest dní profrčelo první vesmírnou
rychlostí. Točí se z toho hlava, to ano, ale i tak už dost
tušíme, co nás v divadle čeká další sezónu. Nejenom,
že se z Norberta Lichého stane Spalovač mrtvol, následovat bude Shakespeare v úpravě Tomáše Vůjtka,
a to Richard III. Společně s režijně dramaturgickým
duem Lukáš Brutovský a Miro Dacho zavítá na naše
jeviště i Radek Pastrňák, který přislíbil, že se postará o hudební složku u inscenace PS: ...odepiš!, Janusz Klimsza hned poté uzavře bezručáckou McDonaghovskou trilogii tragikomedií Kráska z Leenane,
abychom veškeré snažení završili „Biblí“ všech náctiletých, českou premiérou dramatizace kultovní knihy
Mládí v Hajzlu. Co k tomu dodat? Snad jen – Nakopni
to s Bezručema!, no ni...
janka ryšánek schmiedtová
umělecký šéf divadla petra bezruče

předplatné v prodeji

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 janka ryšánek schmiedtová / manažer tomáš suchánek /
dramaturg daniela jirmanová / tajemnice uměleckého provozu alena
punčochářová / propagace a pr michaela kubicová / redakce michaela
kubicová, tomáš suchánek a daniela jirmanová /
foto petr hrubeš, lukáš horký, archiv divadla
na zábradlí, divadla andreja bagára v nitre, klicperova divadla a archiv /
grafika lukáš horký / předprodej vstupenek, hromadné objednávky
a předplatné vyřizuje obchodní oddělení / po–pá 8–18 hod. /
ceny vstupenek 140 kč (studenti, senioři, ztp) a 200 kč (dospělí) /

předplatné 2016/2017 nakopni to s bezručema!
spalovač mrtvol

ladislav fuks /
/ dobrá rasa, špatná rasa a přátelé žehu
žije se nám tak blaze / co kdybych tě oběsil, nebeská? / tak pravil kopfrkingl / husí kůže v žáru kremačních pecí /
je libo rakvičku, nebo věneček? / režie: jakub nvota
william shakespeare /

richard III.

/ není těch mrtvol nějak moc?
zabil jsem jí manžela i otce / nejlíp se holce odškodním tím, že se jí manželem a otcem stanu já / risk je zisk! já
se krví brodím dál a už je pozdě, abych vycouval... / království za koně! / režie: janka ryšánek schmiedtová

sezónní
• 5 her – novinek předplatného 16/17, které pro
vás odehrajeme od září 2016 do června 2017
• navíc od nás obdržíte 3 slevové kupóny na
nákup vstupenek v celkové hodnotě 120 kč
• hrací dny – pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek
nebo sobota
• cena 600 kč (studenti, senioři, učitelé), 850 kč
(dospělí)

ps: ...odepiš!

lukáš brutovský, miro dacho /
/ adresát 702 00, ostrava...
je tu hezky, ale prší / každý den jsem v lihu, lyžovat ještě neumím / slunce príma hřeje / ozařují mě... / všechno
nejlepší a upřímnou soustrast / režie: lukáš brutovský
martin mcdonagh /

kráska z leenane

/ poslední šance na první lásku
dohlédni dna lidské duše / matka a dcera / co potřebuje matka? / nutridrink a sušenky / a co dcera? pohrabáč! /
láska až na dřeň / jen pro silné povahy... / režie: janusz klimsza

mládí v hajzlu

/ kultovka všech teenagerů
c. d. payne /
kojencům pod 13 a gerontům nad 30 let vstup zakázán / jak sbalit holku? / můj milý deníčku aneb nick a jeho
dick / nic pro stydlivky a outlocitný duše... / režie: janka ryšánek schmiedtová

roční
• 5 her – novinek předplatného 16/17, které pro
vás odehrajeme od ledna 2017 do prosince
2017
• navíc obdržíte 3 slevové kupóny na nákup
vstupenek v celkové hodnotě 120 kč
• hrací dny – úterý nebo pátek
• cena 600 kč (studenti, senioři, učitelé), 850 kč
(dospělí)

premiérové
• 5 slavnostních premiér sezóny 16/17, které pro
vás odehrajeme od září 2016 do června 2017
• hrací den – pátek
• jednotná cena 1300 kč

balíček od bezručů
• vyberte si titul, který vás zajímá a objednejte si
lístky na den, který vám bude vyhovovat
• 5 kupónů – každý z nich proměníte v naší
pokladně za dvě volné vstupenky na
představení z produkce našeho divadla
• platnost kupónů do prosince 2017
• cena balíčku 1300 kč (studenti, senioři, učitelé),
1900 kč (dospělí)

předplatné v prodeji v divadle petra bezruče nebo na webu www.bezruci.cz

festival

dream factory
ostrava
8. ročník festivalu
31. 5.–5. 6. 2016
největší festival činoherního divadla
na severní moravě / špičkové soubory
z celé české republiky / oceňovaní herci,
talentovaní režiséři, významné inscenace / industriál jako svébytný divadelní
prostor / zažijte továrnu na sny!
Během šesti dnů nabídne festival na třicet
divadelních představení a doprovodný program. Návštěvníci festivalu se mohou těšit
na Miroslava Krobota, Petra Čtvrtníčka,
Miroslava Táborského, Davida Prachaře,
Aloise Švehlíka, Simonu Babčákovou
a další.
předprodej v divadle petra bezruče
www.dfov.cz

31. 5. | 16:30 hod.
Divadlo Petra Bezruče
Miloš Orson Štědroň
KRÁSNÉ PSACÍ STROJE!
r. Jiří Havelka
Divadlo Na zábradlí Praha

1. 6. | 16:30 hod.
Divadlo Petra Bezruče
Jan Mikulášek, Dora Viceníková
a kol.: HAMLETI
r. Jan Mikulášek
Divadlo Na zábradlí Praha

2. 6. | 16:30 hod.
Divadlo Petra Bezruče
Agota Kristof – Daniel Majling
VEĽ KÝ ZOŠIT
r. Ján Luterán
Divadlo Andreja Bagára Nitra

4. 6. | 17:00 hod.
Divadlo Petra Bezruče
Simona Petrů
MEDVĚDI
r. Anna Petrželková
Klicperovo divadlo HK

Autorské hudebně-divadelní
představení na téma slavných
osobností české literatury. Tři
literární velikáni (Jan Zábrana,
Josef Škvorecký a Bohumil
Hrabal) bojují o existenci ve
víru redaktorských nástrah
a normalizace.

Autorská inscenace Jana
Mikuláška. Je herectví opravdu
vysněným povoláním? Má
režisér vždycky pravdu? Co
všechno se na jevišti nesmí?
Proč děti a zvířata nemají hrát
divadlo? To a mnohé jiné ze
zákulisí divadelního světa.

Jak byste uchránili svou rodinu,
kdyby se země ocitla ve válce?
Co vše v sobě musíte potlačit,
abyste podobnou situaci dokázali překonat a přežít? Adaptace světoznámého románu
v působivém provedení přední
slovenské scény.

Příběh dvou bratrů, nápadně
připomínající osud jednoho nesmrtelného českého folkového
dua. Přijďte se podívat na bratry
Frantu a Honzu a jejich životní
puťák z Luk pod Medníkem na
Strahov a ještě dál!

derniéra

martin mcdonagh osiřelý

derniéra

západ

června
úterý 14.
derniéra v
.
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bratrovražedná komedie / leenane / městečko, kde fotbal hrají holky / kde se kořalka a čipsy nepůjčují / kde se příbuzní milují /…až do krve / a kde pečou skvělé pohřební koláčky / jó, jó, irsko je drsná zem

william shakespeare zkrocení

zlé ženy

. června
středu 22
derniéra ve
.
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o
h
v 18.30

sci-fi (nejen) pro muže / jak zkrotíte ženu v jedenadvacátém století? / prostě si ji vymyslíte! / nevíme,
kdo jsme, ale víme, koho chceme ovládnout / a hlavně jak na to... / klasika, pod kterou by se shakespeare musel podepsat / kdyby ji sám nenapsal

režie janka ryšánek schmiedtová / hrají lukáš melník, ondřej brett, dušan urban a sarah haváčová
režie zdeněk dušek / hrají tomáš dastlík, dušan urban, norbert lichý, lukáš melník, michal sedláček,
michal weber, milan cimerák, vojtěch říha, ondřej brett a další

den s bezruči

Chtěli byste strávit den s některým
z našich herců? My vám to umožníme!
Představujeme rubriku Den s Bezruči, ve
které každý měsíc nahlédnete do života
jednoho Bezručáka.
Zvuk ambientního budíku se dere do
snu. Tělo se začíná hýbat. Rozevřít víčka,
rozhrnout závěsy, uvařit čaj, zkrátka šourat
se po bytě pronásledovaný každodenními
ranními rituály. Konečně zabouchnout dveře,
šáhnout na kapsu, mobil, kliče, kartu, brýle.
Jdu. Tramvaj? Pěšky? Čas a chuť přemýšlet. Pěšky. Masarykáč - Bezruči: 20 min.
Pozdravit na vrátnici a jít do klubu. Kafe
a cigárko. Zdárec kluci a Pájo. Povídačky,
historky, vtípky a smích. Pak do kostýmu.
Generálkový týden. Text, stres, soustředění,
zklidnění, souhra, radost a dost. Připomínky.
Z kostýmu do klubu. Cígo a džus a čus. Venku krásně, tak pěšky. Směr centrum. Billa
a nákup zásob. Doma kniha, úlet do jinam.
Sorokin: Tellurie, Hoeg: Cit slečny Smily pro
sníh. Zvuk: Hm…, zrní. SMS: Zdar vole, jdem
si zahrát, nechceš se přidat? Dojde i Vlastík.
Podepsán Michal Čapka. Vlastík? Vlastík neznám, ale dojdu. Opustit fikční světy, zavřít
knihy, zavřít skříně. Plácnout se do kapsy: klíče, karta, mobil. Debil. Vrátit se po chodbě,

asi fór
otevřít dveře a uloupit mobil lstivé nabíječce. Jdu. Kapsa: klíče. OK. Venku stále
krásně, kousek pěšky. Zdar Michal. Zdar
Onder. Zdar Jahoda. Sednout si za bicí,
uchopit paličky. Hluk, rytmus, melodie,
radost, potěšení z bláznění. Už musím,
bylo to noblesní, ale už nemůžu. Jasně,
Cimer, a kam jdeš? Do Staré? Jo, jo, dávají Zlého jelena, jsem to ještě neviděl. To
je dobrý, to tě bude bavit. Tak zatím čus,
zdar. Venku už chladněji. Kousek pěšky
do Staré arény. Cestou otočka kolem
programu NDM, kdy že je ten Džízís?
Musím vidět. Zlý jelen baví. Radost ze hry,
energie, improvizace. Ve Staré posedět.
Zítra veřejná až na deset. Cígo, pivo,
známí, kamarádi, debaty, pokec, fórky
a smíchy, alternativní vesmíry, ztracené
lásky, touhy, plány a pády. Ruma! A teď?
Já do Lesa nepojedu, já do lesa nepudu.
Kousek pěšky domů. Tma. Vyčistit zuby,
vyčůrat a spát. Nastavit budík a čekat,
až se tělo zklidní a myšlenky si začnou
ubíhat, kam samy chtějí… čekat, až si mě
to najde…
milan cimerák

Jsem
bramborak.

© michal sedláček

bezručoviny
hlasujte v anketě bezruč sobě

bezruči v myronu?

Ještě než se vydáte na vytouženou dovolenou, nezapomeňte ohodnotit jubilejní sezónu Jedeme 70 v anketě Bezruč
sobě. Zvolte nejlepší inscenaci, herce a herečku uplynulé
sezóny. Vyhraje u vás v kategorii Nejlepší herec stejně jako
loni Lukáš Melník? Hlasujte! Nejen, že se rádi dozvíme vaše
názory, ale navíc máme pro několik vylosovaných štastlivců
připraveny zajímavé ceny. Hlavní výhrou je sezónní předplatné, získat můžete také volné vstupenky či slevové kupóny.
Vyhlášení výsledků ankety a předání cen proběhne v rámci
slavnostního zahájení nové sezóny v září 2016.

Srdečně vás zveme na výstavu našeho dvorního fotografa Petra Hrubeše s názvem Bezruči v Myronu. Výstava je
přístupná v Divadle Jiřího Myrona až do konce divadelní
sezóny, a to vždy hodinu před představením. Petr Hrubeš
zde prezentuje průřez svou tvorbou pro Divadlo Petra
Bezruče. K vidění jsou fotografie z inscenačních plakátů,
portréty herců i zaměstnanců divadla. Pokud budete mít
cestu kolem, zastavte se a pokochejte se originálními
fotkami.

norbert lichý boduje

připravujeme spalovače mrtvol

Na veletrhu Svět knihy Praha byli vyhlášeni vítězové ankety o titul Audiokniha roku. V kategorii Nejlepší interpret
s přehledem vyhrál Norbert Lichý. Ocenění získal za četbu
jednoho z nejpopulárnějších románů 20. století – Motýlka
francouzského autora Henriho Charrièra. Gratulujeme!
Kromě Motýlka načetl Norbert Lichý například také
román Jana Balabána Zeptej se táty – tuto audioknihu si
můžete díky naší spolupráci s Radioservisem pořídit za
zvýhodněnou cenu přímo u nás na pokladně.

První premiérou sezóny 16/17 bude mistrovský psychologický horor Ladislava Fukse Spalovač mrtvol v režii Jakuba
Nvoty. Všichni si jistě vybaví filmové zpracování s legendárním Rudolfem Hrušinským v hlavní roli. U Bezručů budete
mít jedinečnou příležitost zhlédnout ostravské divadelní
zpracování s Norbertem Lichým roli pana Kopfrkingla. Na
explikační poradě byly k vidění náhledy scény a kostýmů.
Už se těšíme na start nové sezóny!

fligny, koks a fachmani

mohamed rouabhi
(gangsterka k popukání) režie eduard kudláč / hrají l. melník, m. cimerák, v. říha, j. burýšek, m. sedláček
a další / délka představení 1 hod. a 20 min. / představení není vhodné pro diváky mladší 16 let

škola základ života

jaroslav žák, hana burešová
(šplhouni, třídní krásky, záškoláci) režie janka ryšánek schmiedtová
hraje celý soubor divadla petra bezruče / délka představení 2 hod. a 10 min.

úklady a láska

friedrich schiller
(láska, slzy a špetka arzénu) režie mikoláš tyc / hrají j. vlas j. h., m. cimerák, s. šárský j. h., k. krejčí,
p. gajdošíková, s. haváčová, m. haroková, d. urban a o. brett / délka představení 2 hod. a 45 min.

zbabělci

josef škvorecký
(holky, jazz a válka) režie filip nuckolls / hrají v. říha, n. lichý, m. sedláček, m. cimerák, s. haváčová,
p. gajdošíková, m. haroková, l. melník a další / délka představení 1 hod. a 40 min.

nahniličko

jan kraus
(máslo, sádlo a krvavej byznys) režie janka ryšánek schmiedtová / hrají o. brett, m. haroková,
j. vlas j.h., k. krejčí, m. čapková a d. urban / délka představení 1 hod. a 40 min.

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 15 min.

scapinova šibalství

molière
(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.

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, s. šárský j.h. a další / délka představení 2 hod. a 30 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 (singles groteska)

daniel c. jackson
režie daniel špinar / hrají o. brett, t. vilišová, s. haváčová, l. melník
a m. haroková / délka představení 2 hod. 30 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, m. cimerák,
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, m. cimerák, d. urban, m. sedláček,
s. haváčová a l. melník / délka představení 2 hod. 40 min.

repertoár

st 1. 6. / 16.30

hamleti / mimo předplatné

čt 2. 6. / 15.00

shakespeare na hlubině / mimo předplatné

čt 2. 6. / 16.30

veľký zošit / mimo předplatné

čt 2. 6. / 17.00

shakespeare na hlubině / mimo předplatné

pá 3. 6. / 18.30

fligny, koks a fachmani / sk. R

so 4. 6. / 17.00

medvědi / mimo předplatné

st 8. 6. / 18.30

zkrocení zlé ženy / mimo předplatné

čt 9. 6. / 18.30

fligny, koks a fachmani / sk. N

pá 10. 6. / 18.30

fligny, koks a fachmani / sk. S

so 11. 6. / 18.30

audience / mimo předplatné

po 13. 6. / 18.30

úklady a láska / sk. D

út 14. 6. / 18.30

osiřelý západ / mimo předplatné

st 15. 6. / 18.30

škola základ života / zadáno

čt 16. 6. / 18.30

škola základ života / mimo předplatné

pá 17. 6. / 18.30

nahniličko / mimo předplatné

út 21. 6. / 18.30

zkrocení zlé ženy / mimo předplatné

st 22. 6. / 18.30

zkrocení zlé ženy / mimo předplatné

dream factory ostrava

derniéra

derniéra

červen 16

