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Mezinárodní festival BLUES ALIVE, je-
hož kolébkou je Šumperk, není vyznavačům
bluesové muziky třeba příliš představovat.
V posledních letech se utěšeně rozrůstá po-
čet takzvaných satelitních koncertů v nejrůz-
nějších koutech Česka, ale i Slovenska či
Polska. K pořadatelům z Bratislavy, Prahy,
Přerova, Ústí nad Labem, Brna, Nysy a dal-
ších míst se letos poprvé přidruží také Pro-
stějov. Ze scény městského divadla zahrají
ve středu 10. listopadu od 20 hodin bluesové
dvojice z Ameriky a Finska.

„Prostějov je letos jedním z šestnácti
měst, v nichž se uskuteční satelitní koncerty.
Doufám, že posluchači, kteří dojíždějí za
touto hudbou do Šumperka nebo Olomouce,
uvítají možnost poslechnout si blues na do-
mácí scéně,“ uvedla ředitelka městského di-

vadla v Prostějově Alena Spurná. Hlavní po-
řadatel vysílá do Prostějova americké duo
Harmonica Shah & Howard Glazer (harmo-
nika, kytara), finskou bluesovou scénu za-
stupují kytaristé Juha Kartano & Jonne Kul-
luvaara. „Prvně jmenované duo černého har-
monikáře a bílého kytaristy platí na
současné americké scéně za jedno z nejvý-
bušnějších seskupení a recenzenti se v jeho
hodnocení předhánějí v superlativech,“
uvedla Spurná s tím, že vystoupení poslu-
chačům umožní sáhnout si až na samé dno
prapodstaty termínu blues.

Finská bluesová scéna je pro většinu příz-
nivců tohoto hudební žánru zřejmě velkou
neznámou. „Vystoupení dvojice Kartano -
Kulluvaara bude zřejmě krůčkem k rozluště-
ní této hádanky,“ slíbila ředitelka.

středa 17. listopadu
18.00 hodin Prostějovská éra HaDivadla - zahájení festivalu, setkání u fotogra-

fií, plakátů, programů (ve spolupráci s FF UP Olomouc) - foyer

19.00 hodin A. P. Čechov: TŘI SESTRY - divadelní sál
Do Moskvy! Klasicky zpracovaná trpká veselohra
Hrají: I. Volánková, M. Chmelařová, K. Jakubcová j.h., C. Droz-
da, M. Maršálek ad.
Režie: Sergej P. Fedotov
(Toto představení je zařazeno do 4. předplatitelské skupiny)
Vstupné: 140, 130, 120 Kč

22.00 hodin Ekkykléma a jiné kousky - přednáškový sál
- filmové dokumenty z historie HaDivadla

čtvrtek 18. listopadu
19.00 hodin A. Goldflam: SMLOUVA - přednáškový sál

Biblický námět o obětování Izáka zasadil Goldflam v jedné ze
svých nejnovějších her do dnešních dní. Hra se zabývá složitým
vztahem otce a syna v extrémních situacích.
Hrají: C. Drozda, M. Ludvíková, J. Žáček, R. Slovák. 
Režie: Ondřej Elbel
Vstupné: 100 Kč

21.00 hodin Recitál Václava KOUBKA - přednáškový sál
Vstupné: 120 Kč

pátek 19. listopadu
11.00 hodin Nicolas E. Baehr: INCIDENT - jeviště za oponou

Noční jízda metrem. Síla agresivity. Bezcitnost zbabělosti.
Tady jsou slušný lidi! Jak dlouho to bude trvat?
Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
Hrají: H. Chmelař j.h., K. Rímský, M. Maršálek, J. Sedal, M. Lud-
víková, I.Volánková, C. Drozda ad.
Režie: Martin Huba
(Představení pro studenty, vstupné 70 Kč)

17.00 hodin Hanácké divadlo, později HaDivadlo - přednáškový sál
Filmový dokument České televize.
Režie Theodor Mojžíš

19.00 hodin Nicolas E. Baehr: INCIDENT - jeviště za oponou
Režie: Martin Huba
Vstupné 100 Kč

20.30 hodin PÍSNĚ JIŘÍHO BULISE - chambre separée - restaurace ND
D. Klementová, J. Beránek, M. Chmelařová, I. Volánková ad.
Po skončení posezení či postání se členy a přáteli HaDivadla 
- kavárna ND

Bouřlivými ovacemi a čtvrthodinovou dě-
kovačkou zcela zaplněného sálu městského
divadla skončila zdvojená premiéra původ-
ního muzikálu Čajzni škváru, Olivere! inspi-

rovaného románem Charlese Dickense Oli-
ver Twist. Slavný příběh sirotka z londýn-
ského předměstí přenesly na jeviště tři desít-
ky členů divadelního souboru Gymnázia J.

Wolkra, v roli Fagina exceloval spoluautor
scénáře Miroslav Ondra. Páteční premiéra,
které předcházel křest almanachu literárních
a výtvarných prací studentů a absolventů
gymnázia a křest CD s písněmi z muzikálu,
byla součástí oslav 105. výročí vzniku školy.

„Po dvaatřiceti letech stálá divadelní scé-
na konečně opět uvádí představení z dílny
prostějovského gymnázia,“ uvedl při páteční
slavnostní premiéře krajský radní ing. Pavel
Sekanina. „Tehdy šlo o hru rumunského au-
tora Jonesca Šestka z mravů,“ připomněl
s tím, že je rád, že opět může být u toho.

„Nejhorší druh ješitnosti je předstíraná
skromnost. A Gymnázium Jiřího Wolkra ur-
čitě není ješitná škola, “ shrnul jeho ředitel
ing. Michal Šmucr očekávání, která tvůrci
i protagonisté do muzikálu vložili.

A ohlasy publika mu daly za pravdu. „Byl
to skvělý divadelní zážitek. Hudba byla pod-
manivá, děti jedinečné a Mirek Ondra bri-
lantní,“ vyjádřila své dojmy po představení
Helena Bajgarová.

Rozdíl mezi knižním zpracováním a mu-
zikálovou podobou je přitom značný. Děj je
zeštíhlen a přenesen do dvacátých až třicá-
tých let minulého století. „Meziválečné ob-
dobí, které naši diváci znají například z pří-
běhů o panu radovi Vacátkovi, je jim bližší
než ponurá viktoriánská Anglie. Ta by byla
i mladým protagonistům pocitově velmi
vzdálená,“ objasnil zásah do děje režisér
a spoluautor scénáře Aleš Procházka.

„Prostředí kapsářů a prostitutek jsme se
snažili vylíčit s humorem a s velkou nadsáz-
kou,“ dodal s tím, že roli soudce tvůrci vy-
členili pro hostování mediálních hvězd nebo
osobností, které by diváci v tomto muzikálu
přinejmenším nečekali. V páteční premiéře
se v ní prostějovskému publiku představil
herec a režisér Roman Štolpa, kterého příz-
nivci české seriálové tvorby znají jako dok-
tora Lišku z Rodinných pout, a o den pozdě-
ji místostarosta Bc. Alois Mačák.

„Je to opravdu krásný muzikál, který stojí
za to zhlédnout. Obzvlášť v dnešní době je
úžasné, že mladí lidé dokáží vytvořit skvělou
partu a nastudovat takové představení,“ uvedl
Bc. Alois Mačák. „Neměl jsem mnoho času
se roli učit. Trému jsem neměl, jen jsem měl
po těle takové příjemné mrazení,“ přiznal čer-
stvý autor už druhé básnické sbírky. „Záleží
na každém, zda najde dostatek odvahy jít se
svou kůží na trh a například něco napíše nebo
vystoupí na jevišti,“ dodal. Text i foto: -kdl-

Třídenním festivalem oslaví v polovině
listopadu Městské divadlo v Prostějově 30.
výročí založení HaDivadla. Soubor, který
již dvacet let působí v Brně, vznikl před tře-
mi desítkami let právě v Prostějově. Příz-
nivci této přední české divadelní scény uvi-
dí tři úspěšné inscenace, připraven je také
doprovodný program. Festival finančně
podpořila prostějovská radnice a několik
sponzorů.

„Doufám, že tato malá přehlídka potěší
všechny milovníky Thálie včetně pamětní-
ků kdysi prostějovského HaDivadla. Pozva-
li jsme samozřejmě všechny aktéry, kteří
měli s prostějovskou etapou něco společné-
ho,“ uvedla ředitelka Městského divadla
v Prostějově Alena Spurná.

Každá ze tří divadelních her se uskuteční
v jiném prostoru Národního domu. „Čecho-
vovy Tři sestry, které věhlasný ruský režisér
Sergej Fedotov nastudoval spíše v klasic-

kém duchu, uvedeme 17. listopadu v rámci
4. předplatitelské skupiny v hlavním diva-
delním sále. Goldflamovu hru Smlouva ode-
hrajeme o den později v přednáškovém sále,
který byl pro působení HaDivadla v Prostě-
jově snad nejtypičtější,“ informovala Spur-
ná a doplnila: „A Baehrův Incident, který
v HaDivadle zrežíroval Martin Huba, uvidí
návštěvníci v komorním prostoru na jevišti
za oponou v pátek 19. listopadu.“

Strhující a v Brně stále beznadějně vy-
prodaný Incident, v němž dvojice násilníků
jen tak pro zábavu terorizuje náhodné noční
cestující v metru, odehraje HaDivadlo
v Prostějově hned dvakrát. „V 11 hodin se
koná představení pro studenty, večerní
představení začíná v 19 hodin. Každé z nich
uvidí nanejvýš stovka diváků, protože kapa-
cita prostoru je velmi omezená,“ upozornila
ředitelka a prohlásila, že totéž platí pro před-
stavení Smlouva i recitál Václava Koubka.

Součástí přehlídky je výstava historic-
kých tiskovin, fotografií a dokumentů na-
zvaná Prostějovská éra HaDivadla. Ve foy-
er ji uspořádali pedagogové a studenti diva-
delní vědy z Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. V programu nechy-
bí ani dokument Hanácké divadlo, později
HaDivadlo, který pro českou televizi natoči-
lo studio Mediaware. „Příznivce šansoniéra
Václava Koubka potěší 18. listopadu ve 21
hodin jeho recitál. Koubek často připomíná,
že se na dráhu zpívajícího harmonikáře dal
p rávě po svém působení v HaDivadle,“
uvedla Spurná. Organizátoři festivalu neza-
pomněli ani na dvorního skladatele HaDiva-
dla, kterým byl několik let Jiří Bulis spjatý
mimo jiné s Divadlem na provázku. „Pořad
Písně Jiřího Bulise bude nejen tečkou za fes-
tivalem, ale také vzpomínkou na skvělého
hudebníka, od jehož tragické smrti letos
uplynulo deset let,“ řekla Spurná. (eze)

Muzikál Čajzni škváru, Olivere! 
sklidil bouřlivé ovace

CD s písněmi z muzikálu pokřtili herec a režisér Roman Štolpa, krajský rad-
ní ing. Pavel Sekanina a místostarosta Bc. Alois Mačák lahví šampaňského.

Prostějov oslaví 30 let 
HaDivadla třídenním festivalem

Incident, režie Martin Huba. Foto: archiv HaDivadla Brno

Prostějov rozšíří rodinu satelitních
pořadatelů Blues Alive

Foto: archiv Blues Alive

HaDivadlo - 30 let


