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Čas se nachýlil. Pokud bychom měli přesýpací hodiny, moc písečku by
už nezbylo. Ale co je hlavní - jaro dorazilo i k nám, do "pupku
Jizerských hor". Ohlásilo se krásným sluníčkem, značnými teplotami,
ale pro nás, divadelníky také usilovnou prací v divadle. Znamená to, že
28. ročník Krajské přehlídky venkovských ochotnických souborů je
přede dveřmi. Dnes se začínají sjíždět ochotnické soubory z různých
koutů kraje, ale také někteří přespolní. Bude tu mumraj. Letos prvně
máme KP tak říkajíc přeplněnou. Představí se celkem jedenáct
soutěžních představení. Našemu Kájovi /Stuchlík ml./ to dalo hodně
práce, než dal dohromady program s ohledem na délku představení,
přípravu a úklid. Snad to vše zvládneme bez potíží. Vítáme všechny naše staré známé, ale i nováčky. Snad
nám, pořadatelům, zbude chvilka, abychom si mohli popovídat při kávě či sklence dobrého moku. Přeji
všem ochotníkům, seminaristům, porotcům i návštěvníkům pár příjemných a šťastných dní mezi přáteli.
Pořadatelům, členům DS J. K. Tyl, aby ten nápor zvládli s úsměvem.
Hanka Dohnalová
Co nám v pátek naši soutěžící zahrají:
Divadelní soubor TJ Sokol Roprachtice - pohádku DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Na motivy Karla Jaromíra Erbena
Vlastní podání klasické pohádky o dvou dějstvích.
Princ odchází zachránit princeznu do železného zámku, ale zlý
černokněžník se jí jen tak nehodlá vzdát.

Divadelní spolek DIPONA - černou komedii RYBA VE ČTYŘECH

Černá komedie - morytát, podávající věrnou zprávu o nanejvýš neblahé historii, která se udála
v roce 1838 u Nového Ruppinu.
DIPONA neboli - divadlo potrhlých nadšenců,
Louňovice. Je jich málo, ale mají ohromnou chuť dělat
divadlo. Režisér Josef ´Pšenička /Pšenda/ je znám mezi
ochotníky a zvláště u nás. Přijel k nám hrát s DS z
Říčan, Benešova a pak na nějaký čas tu zakotvil. V
několika hrách s námi i zahrál. Také pro náš soubor
zdramatizoval Ladovu pohádku O líném Honzovi a to
velmi úspěšně. Letos se svým souborem bude soutěžit,
a to s komedií s tragickým koncem "Ryba ve čtyřech".
Vítejte, přátelé, u nás.
H.D.
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Divadelní spolek Scéna Libochovice - komedii MŮJ STÝČEK, JEHO EXCELENCE

Povídku Antona Pavloviče Čechova přeložil a
zdramatizoval Jiří Strnad.
Čechovova nevelká, hořce groteskní povídka
přináší obrázek ruského (a ostatně nejen ruského)
velikášství, ruku v ruce provázeného
ignorantstvím, ubohostí a malostí. Za zvláštní
pozornost stojí, jak moderní projevil autor smysl
pro zvýraznění absurdních momentů a prvků
reality.

Lučanský spolek divadelní - komedii ROZMARNÝ DUCH
Bezmála po půl století se do Lučan vrátilo ochotnické divadlo.
Kdysi velmi úspěšný spolek lučanských ochotníků s názvem
Dramatický divadelní ochotnický spolek J.K. Tyla ukončil
totiž svoji činnost v šedesátých letech minulého století.
Zhruba dvacetiletou úspěšnou éru tehdejšího ochotnického
divadla pohřbil havarijní stav jeviště hotelu Blaník a absence
jiného vhodného prostoru k provozování divadla.
Lučanští ochotníci se soustřeďují kolem Jany Kouřilové. Ta je
hlavní iniciátorkou znovuoživení divadelnické tradice v obci
a zároveň se ujala i režijní práce. Nový divadelní spolek
se zrodil v lednu roku 2012. Na ustavující schůzce, která se
konala 11.1.2012, také vznikl název souboru: L.S.D. neboli Lučanský Spolek Divadelní. Díky vstřícnosti místní
tělovýchovné jednoty si mohli ochotníci z L.S.D. svoji domovskou scénu postupně zařizovat v lučanské sokolovně.
Lučanští ochotníci velice rádi účinkují na malých vesnicích, ale měli tu čest zahrát si i v Městském divadle v Jablonci
nad Nisou nebo na přehlídce ve Vysokém nad Jizerou.
Představení Rozmarný duch je teprve čtvrtou hrou, kterou spolek nastudoval. L.S.D. se stále považuje za nováčka na
ochotnické scéně. Všichni však hrají s úctou a láskou k divadlu.

Vzpomínka
Za Josefem Bartákem. Je moc a moc těžké hodit na papír pár myšlenek v případě, kdy
nás opustí náš dlouholetý kamarád, přítel a spoluherec. Pepa byl tím vším. Počátkem
80. let k nám přijel s Pepíkem Doležalem a DS Březina Děčín. Pak si několikrát zahrál
i s naším souborem /V tom domě spal bůh, Ryba ve čtyřech -režie J. Řeřicha, nebo ve
Velkém stylu, zaskakoval i v pohádce o Mette/. Přátelé z ochotnických spolků si ho
jistě pamatují jako pravidelného seminaristu na JDJ se svou ženou Jiřinkou a dalšími
přáteli z Děčína. Odešel bezva kamarád, dobrý ochotník, herec, ale hlavně dobrý
člověk. Přátelé, ochotníci, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku. Hanka D.
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HOTEL SAVOY

Jídelní lístek
Pátek 11.5.

Oběd

Hrachová polévka

Smažený kuřecí řízek, brambor
Večeře Vepřová plec na houbách, rýže.
Sobota 12.5.
Oběd

Slepičí vývar s masem a nudlemi
Plněný bramborový knedlík uzeným masem, zelí, cibulka

Večeře Pečené kuřecí stehno, bramborová kaše

Děkujeme za ubytování !

Neděle 13.5.
Oběd

Brokolicový krém

Moravský vrabec, zelí, houskový knedlík

ALPA (Skřivanovi)
Pension Evelin (Bulavčák)
Pension Mája (Kremláčkovi)
Ubytování ALA (Munzarovi)
Penzion Savoy

Porota:
František Zborník
Rudolf Felzmann
Jan Hlavatý
Jaromír Kejzlar

Rozborové semináře:
dle programu JDJ

Pokladna je otevřena 30 minut před začátkem představení.

Dovolujeme si Vás upozornit,
Semináře vedené odbornou porotou jsou povinné. Při tomto setkání se seznámíte s míněním
poroty, která s Vámi rozebere nejen Vaše herecké výkony, ale třeba i výběr hry, hudby, režijní
vedení, technické provedení apod. Samozřejmě i Vy se k uvedenému vyjádříte. Tyto odborné
semináře jsou důležité pro další záslužnou práci nás ochotníků, máme tak jedinečnou příležitost
porovnat naše amatérské snažení s názory profesionálů.
Dále Vás žádáme, abyste byli dochvilní a dodržovali časový harmonogram začátků
představení a seminářů i při stravování. Rovněž tak žádáme všechny návštěvníky divadla o klid
během divadelních představeních a rozborových seminářů.
Přejeme hodně štěstí a divadelní „zlomte vaz“.
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Partneři Josefodolského divadelního jara
Obec Josefův Důl
Ministerstvo kultury
Liberecký kraj
Obec Albrechtice v Jizerských horách
Město Desná
Obec Jiřetín pod Bukovou
Město Smržovka
Pan Jaroslav Zeman, senátor
Parlamentu ČR
3Dstyl s.r.o.
AG Plus spol. s r.o.
ARTGLASS s.r.o.
Adolf Černý – výroba a prodej kartonáže
Spolek Centrum Aura
DETOA Albrechtice s.r.o.
Jablotron
Květiny Irena Kobrová
LEDO Cukrárna Kavárna
Nadace Preciosa
Pekařství Jan Mašek
Sbor dobrovolných hasičů Josefův Důl
Trafika Josefův Důl
ZŠ a MŠ Josefův Důl
Josef Augustin
Radmila Dohnalová

Ivan Havrlant
Martin Jiroš
Helena Košteynová
Karel Kváš
Kateřina Laurinová
Rudolf Musil
Martin Popelka
MUDr. Karel Stuchlík
Krista Šťastná
Roman Šťastný
Ala ubytování
Alpa ubytování
Penzion Evelin
Penzion Mája
Penzion Savoy
Infocentrum Josefův Důl
Amatérská scéna
Divadelní hromada
Jablonecký deník
Naše Jablonecko
Český rozhlas Liberec
Radio Contact Liberec
Televize rtm+

Poděkování manželům Verhoefovým
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