Děkujeme Obecnímu úřadu v Brodku u Přerova a všem našim
dalším sponzorům, včetně orientálních tanečníků z řad
divadelníků a medvědářů, za finanční a další podporu, jež velkou
měrou umožnila realizaci této pohádky.

Divadelní soubor J.K. TYLA
Brodek u Přerova
uvádí

POHÁDKU Z PŘÍBĚHŮ TISÍCE A JEDNÉ NOCI
SAŠI LICHÉHO

KOUZELNÁ LAMPA ALADINOVA

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura,
Krátkého 1, Praha 1.

premiéra 4. 12. 2004 v 18.00 hod. v Brodku u Přerova

Slovo režiséra:
Pro letošní předvánoční čas připravil náš divadelní soubor
J.K.Tyla orientální pohádku Kouzelná lampa Aladinova.
Do dramatické podoby ji z Příběhů tisíce a jedné noci
zpracoval v polovině 50. let herec a režisér ostravského Divadla
Petra Bezruče Saša Lichý.
Obecně známé vyprávění o chudém chlapci, jenž získal
kouzelnou lampu a pomocí ní také krásnou princeznu, rozvinul
vepsáním dalších postav a dramatických situací.
Humor střídá napětí, nechybí přátelství ani láska. Štěstí se
až do konce střídavě přiklání na stranu dobra i zla.
Indie, Čína, Japonsko a rozsáhlé říše islámu jsou místa,
kde vznikaly nejstarší civilizace na zemi, vyspělé společnosti s
bohatou kulturou. Orient je tedy právem považován za rodiště
pohádek.
Základní sbírka Příběhů tisíce a jedné noci je perská a
pochází pravděpodobně z 3. - 6. století po Kr. Definitivní podobu
získala v arabském přepisu a do Evropy se dostala v 18. století.
Je nám představen exotický svět plný zlata, mramoru,
křišťálu, překrásných zahrad v pouštích, nevídaných květů a
koření různých vůní, vášnivé milostné poezie, tajuplné vědění,
ale i chladná krutost a odvěká touha po spravedlnosti, lepším
světě a moudrosti.
Šeherezáda dokázala po tisíc a jednu noc vyprávět
svému králi natolik poutavé příběhy, že jí zachránily život. I dnes
jsou častým námětem pro soudobé spisovatele a dramatiky.
Doufáme, že vás pohádka v našem provedení zaujme a
budete odcházet s pocitem příjemně stráveného času.
Za divadelní soubor J.K.Tyla
režisérka
Eva Procházková
Pozn.: informace jsou čerpány z Dramatiky pro děti, VI. Díl,
Orient od Aleny Urbanové

Režie:
Eva Procházková
Hrají :

Aladin
Ashra, jeho matka
Muchradi, velkovezír
Háršahin, magribský fakír
Sultán
Badr-al-budúra, jeho dcera
Bázim
Džán, otrok lampy
Tlusťoch
Sluha, hlasatel
Sluha
Sluha ovívač
Tanečnice

Martin Šmída
Liběna Hasová
František Procházka
Vlastimil Krejčiřík
Karel Kratochvil
Eva Procházková, ml.
Marian Ludrovský
Libor Fleissig
Petr Horák
Jan Ježek
Jiří Procházka
Anežka Procházková
Veronika Fleissigová
Andrea Fleissigová
Petra Solovská
Lucie Pískovská

inspicient
text sleduje
zvuk
světla
výroba scény
kostýmy

Markéta Hýblová
Kateřina Herzingerová
Jan Navrátil
Jiří Procházka, Rudolf Kubis
Eva a Jiří Procházkovi
kolektiv souboru
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