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Co nám v sobotu naši soutěžící zahrají:
Divadelní spolek Havlíček Zákupy Daniela Fischerová, drama, PRINCEZNA T.
DS Havlíček Zákupy je nejstarším českým ochotnickým spolkem na Českolipsku.
Už 23. června 1923 byl založen divadelní odbor Národní jednoty severočeské v
Zákupech a na něj zákupský Havlíček“ navazuje. SLAVÍME 95 LET ČESKÉHO
DIVADLA V ZÁKUPECH.
DS se každoročně účastní regionální přehlídky venkovského divadla „Josefodolské
divadelní jaro“, z níž už třikrát postoupil na národní přehlídku „Krakonošův divadelní
podzim“ ve Vysokém nad Jizerou.
Šestnáct členů je držitelem Zlatého odznaku SČDO, čtyři Čestného uznání V. K.
Klicpery, dva Zlatého harlekýna, jeden Zlatého odznaku J. K. Tyla a jeden je Čestným
členem SČDO.
Spolek hraje pro dospělé i pro děti, každoročně vyjíždí se „živým
betlémem“ nebo „Vánočním orlojem“, pořádá komponované akce se
strašidly a pohádkovými postavami, už po čtyři sezóny vystupuje na
Státním zámku Zákupy s komponovaným pásmem ze světové dramatické
tvorby na různá témata pod názvem „Zámecké perličky“.
Spolek je držitelem Prestižní ceny města Zákup za rok 2013 a Prestižní
ceny „Osobnost roku Libereckého kraje“ v oblasti kultury za rok 2017.
V současné době připravuje pohádku B. Bartoše „Kuba a zkrocená kráva“.

Divadelní spolek Podhoran Jablonec nad Jizerou F. F. Šamberk, komedie, JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ.
Ochotnické divadlo mělo v Jablonci nad Jizerou dlouhou tradici. Bohužel v posledních letech trošku usnulo.
K znovuprobuzení se v roce 2016 odhodlalo několik fandů ochotničení.
Jako první hra, byla vybrána komedie F.F. Šamberka ,, Jedenácté přikázání ´´. Začali jsme každou neděli zkoušet.
Začátky byly trošku nejisté, nicméně herci zkoušeli s vervou a nasazením a výsledky se pomalu dostavovaly.
Premiéru hry jsme měli 8.7.2017. Musíme se pochlubit, vyprodali jsme místní kulturák a hra měla úspěch. Od té doby
jsme s touto komedií vystupovali ještě třikrát.
Jak jsem už napsal, hra měla úspěch, ale co je pro nás nejdůležitější, v Jablonci se sešla opravdu moc dobrá parta,
kterou divadlo baví a chce dál hrát. A to je moc fajn. Tak ať nám to vydrží.
A ještě pár slov ke hře
Čtyři kamarádi, staří mládenci, se každých pět
let scházejí aby po několik dní oslavovali a
zavzpomínali na studentská léta. Při jednom
takovém setkání složí přísahu, že se nikdy
neožení. Jeden z nich však přísahu poruší.
Uběhne pět let a další setkání se má uskutečnit
u našeho ženatého hrdiny. Ten nechce vypadat
jako zbabělec, který porušil přísahu a chce
manželku před svými kamarády zapřít.
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Činohra Skaláček Tisá Eugène Labiche, konverzační komedie, SLAMĚNÝ KLOBOUK.
Divadlo Skaláček je divadlo, které sídlí ve vesnici Tisá,
ležící asi 15 km od Ústí nad Labem, na úpatí Českosaského Švýcarska. Jméno Skaláček bylo vlastně
předurčeno polohou vesnice, nad kterou se tyčí pískovcové
skalní město - pojmenované Tiské stěny.
Skaláček oslavil v loňském roce 70 let trvání. Je to divadlo,
které má loutkovou scénu, scénu dětského divadla, činohru
a pěvecký sbor.
Během jeho trvání se některé scény občas sice na chvíli
odmlčely, nicméně činohra znovu funguje posledních sedm
let, během kterých se jí podařilo nastudovat 8 premiér, z
čehož bylo pět pohádek a tři inscenace pro dospělé. Při
příležitosti výročí jsme v loňském roce nastudovali muzikál Nejkrásnější válka, který jsme uvedli i na přehlídce v
Josefově Dole.
Slaměný klobouk jsme poprvé nastudovali již v roce 2016 , ale bohužel z provozních důvodů jsme odehráli pouhá dvě
představení, a tak když se naskytla příležitost toto představení ještě párkrát odehrát, obnovili jsme letos v dubnu
premiéru a rozhodli se ji dovézt i do Josefova Dolu.

Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl William Shakespeare, drama, DON ANDRONICO.
Divadelní spolek byl v Josefově Dole založen v září 1945. Již na počátku roku následujícího měl první premiéru.
Ročně tak soubor nastudoval dvě až tři premiéry. Nutno podotknout, že se hrálo výhradně v Josefově Dole, na štace se
nejezdilo. Repertoár byl sestavován především z klasických kusů, povětšinou veseloher, ale z kroniky jsme se dočetli,
že byla inscenována i opereta.
Divadlo se odmlčelo v druhé polovině 60. let minulého století z důvodů velké rekonstrukce budovy a víceúčelového
sálu na divadelní hlediště. Divadlo opět ožilo začátkem 70. let, do spolku vstoupili staronoví i noví členové, repertoár
se částečně změnil, inscenovaly se i modernější hry, divadelníci více jezdili na štace, zúčastňovali se okresních a
krajských přehlídek ochotnického divadla. Dvanáctkrát za novodobou historii byl spolek se svými inscenacemi
nominován na Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou, naposledy s velmi úspěšnou inscenací
francouzského dramatika Féliciena Marceau Vajíčko v roce 2014.
Spolek v současnosti připravuje pro diváky každý rok na počátku léta novou premiéru, organizuje představení dalších
divadelních spolků v josefodolském divadle, je pořadatelem divadelní přehlídky venkovských ochotnických souborů
Josefodolské divadelní jaro s postupem na Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Letos to již bude
28. ročník.
Spolek tak má zásluhu na organizování kulturních akcí v naší obci, která byla v minulosti známá především
sklářskými hutěmi. Nyní se stává především rekreační oblastí, kde začíná tzv. Jizerskohorská magistrála. Jizerské hory
„začínají i končí“ v Josefově Dole, poskytují lyžařské, cyklistické a turistické vyžití a také dobré divadelní
představení.
Divadelní hra Don Andronico vychází z
tragédie Williama Shakespeara Titus
Andronicus v překladu Josefa Čejky. Karel
a Karel Stuchlíkovi však hru podstatně
upravili a její děj zasadili do prostředí
mafiánské Itálie. Don Andronico se vrací
ze svých cest v době vrcholícího
předvolebního boje. Nepřichází ale sám. A
jak to dopadne? Jak říká don Andronico: „Ze msty ještě větší msta se zrodí.“
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Postřehy ze seminářů
Divadelní soubor TJ Sokol Roprachtice - Pohádka
zaslouží více efektů a reakci postav.
Nový ročník JDJ 2018 zahájil DS TJ Sokol
Roprachtice s pohádkou Dlouhý, Široký, Bystrozraký.
Za výběr titulu zazněla v úvodu semináře pochvala.
Režisér představení, u kterého je znát jeho divadelní
zapálení a zájem o veškeré divadelní profese, by leckdy
mohl odebrat volnou ruku hercům a tím lépe dotahovat
jednotlivé akce a reakce. Ty totiž postavám na jevišti
chyběly a u diváka se pak vytrácí napětí, které by mohl
mít až do samotného závěru pohádky. Ku prospěchu
věci bude i přesnější uvědomění si a rozdělení dobra a
zla, což i samotným hercům pomůže lépe reagovat jeden na
druhého a nést dějovou linku. Vybraná pohádka nabízí veliký
prostor efektům, soubor jde dobrým směrem, jen je nutné
veškerou práci dotahovat. Řeč může být například o mizení a
objevování princezny, o nástupu černokněžníka, technické
provedení kostýmu Dlouhého a především manipulaci s nosným
scénickým prvkem, tedy hodinami. Mluvení za scénou, kam
odchází Dlouhý a Bystrozraký, protože zachraňují princeznu, je
nutné v této formě změnit úplně, například text nahrát a pouštět
reprodukovaně. Takhle si totiž nejen dětský divák musí
domýšlet víc, než je zdrávo. Za zvážení pro soubor stojí i
myšlenka, zda není lepší sjet celou hru bez přestávky a nějak se
vypořádat se vším, co tato změna přinese.

DS DIPONA
Ke spojení „černá komedie“ je potřeba najít cestu - Divadlo
potrhlých nadšenců, to se skrývá pod názvem divadelního spolku
Dipona, který na josefodolskou přehlídku přivezl černou komedii
Ryba ve čtyřech. Ke slovu „komedie“ však výsledný tvar našlapoval
velmi zlehka. Navzdory kvalitní předloze a zajímavému textu dle
skutečné události se soubor plavil po hladině a nezabrousil do
hloubky. Pro gradaci příběhu a pro divákovu pozornost by do
začátku stačilo, aby se některé motivy odhalovaly postupně. A co
víc. Charaktery postav třech dam musí být od začátku velmi rozlišné
a tuto polohu si
pak
musí
představitelky
držet po celou
dobu. To pak
dává prostor sluhovi, který sice s každou z dam řeší podobnou věc, ale musel
by volit jiné výrazové a komunikační prostředky. Jeho příběhová motivace
by pak dostala zcela jiný rozměr a maličko by se roztříštila nastavená
kultivovaná podoba projevu. To vše by přispělo k divákově spokojenosti,
protože některé věci by se dozvídal nejen ze slov samotných, ale i z nonverbální komunikace, jako se to daří díky kostýmům. Na
otevřenou diskuzi jsou pak minimálně dva body. Prvním je, zda je pro samotný příběh potřeba postava Ďábla. A druhým, zda by
si soubor nechtěl trochu ulehčit práci tím, že zredukuje množství přestaveb.
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Divadelní spolek Scéna Libochovice
¾ hodiny dobře fungujícího celku
Naplnit očekávání poroty, to se podařilo divadelnímu spolku
Scéna Libochovice. Tedy za předpokladu, že se zúčastnění
chtěli bavit, vidět živé představení, zvládnutou scénu, spád,
celistvý herecký výkon, dotažené reakce a radost z toho, že
tvůrci chtějí rozdávat radost. Koneckonců i samotný soubor
přiznal, že zpětná vazba z publika byla hnacím motorem.
Otazník byl, je a pravděpodobně i nadále bude kolem autorství
této hry, respektive povídky. I znalci literatury doznávají, že si
nejsou úplně jistí, že uvedené dílo, upravené a zdramatizované,

spadá do knihovny samotného Čechova. Ve
výsledku to však není až tak důležité, hlavně že
Libochovičtí věděli, proč si text zvolili a o čem hrají.
Podařilo se jim pak mezi diváky hodit vzkaz, což se
ne vždy na divadle podaří. A když ne vzkaz, tak
téma k zamyšlení určitě. Motivy, symboly a
jednotlivé prvky jsou pro divácké oko zasazené do
starého Ruska, ovšem velká gesta spojená s malostí
se hodí i do současného světa. To, že občas padal
řemínek, je spíš informace pro zkušené oko
divadelníka.

Lučanský spolek divadelní
U souboru, o kterém se ví, že umí a
který na prknech tyláckého divadla
potvrdí, že umí, vzniká logicky
požadavek, aby se zvyšovaly nároky na
ansábl samotný. Lučanský spolek
divadelní (L.S.D.) předvedl perfektní
konverzační komedii a do poslední
věty naplnil žánr samotný. Klobouk se
dá smeknout i při zmínce o herecké
vyrovnanosti, o jevištním pohybu a o
znalosti textu. Existuje však jedno magické slůvko, které je potřeba
zařadit do slovníku všech herců i režisérky a umět s ním pracovat. To
slůvko zní temporytmus. Nastolené závratné tempo od samého
začátku se tváří jako energie do života vložená, ale stálost může ve
výsledku diváka i unavit. U rytmu je to podobné, přitom nejde jen o
zpomalení a zrychlení, ale také o barevnost. Situace v celé hře jsou
nastavené dobře, herci se poslouchají a reagují na sebe, ale něco tomu
ještě schází. Tím něčím jsou pauzy, respektive krátké pauzičky, kdy
se jednotlivé postavy i diváci musí opravdu seznámit s tím, co viděli,
o to víc, když viděli duchy. S předpokladem, že se tomuto bude
soubor věnovat, se hodí ještě jedna poznámka pod čarou. Když už má
lučanský soubor vydařené kostýmy a funkční scénu, co zkusit sehnat
i dobový anglický nábytek a látkové paravány uzpůsobit duchařským
dámám, aby mohly procházet zdí kdekoli?
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