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Cena koncertu a divadelních představení 290 Kč,

představení Kouzelnej mlejn děti zdarma, dospělí 30 Kč.

NeBíLoVské
dIVAdeLNí
Léto 2011
Nádvoř í  barokn ího  zámku Neb í lovy

Po 11. 7. JeffReyMU Je šoUfL 
od 20.30 h    v hlavní roli: Oldřich Kaiser,
  dále hrají: Karolina Kaiserová, Rostislav 
  Novák st. a Jaroslav Hanuš

st 13. 7. RAdkA fIšARoVá 
od 20.30 h Malá pocta velké edith
    akordeonistka Jana Bezpalcová, Jaz- 
  ztrio V. Strnada a komorní smyčcový  
  Rubin Quartet

Pá 15. 7. NeByLA to Pátá,
od 20.30 h ByLA to deVátá 
  Rudolf Hrušínský, Jana Švandová, 
  Josef Carda

Ne 17. 7. koUZeLNeJ MLeJN
od 16.30 h aneb Co se mele pod peřinou
   divadlo Střípek

Ne 17. 7. HeRCI JsoU UNAVeNI 
od 20.30 h  Svatopluk Skopal, Václav Vydra, Martin 
  Zahálka, Vendulka Křížová nebo Simona 
  Postlerová, Jana Boušková, Lenka 
  Zahradnická nebo Barbora Petrová.

Po 18. 7. o LásCe 
od 20.30 h  Jana Krausová & Karel Roden

Ne 17. 7. 2011 od 16.30 h diavadlo Střípek

koUZeLNeJ MLeJN
aneb Co se mele pod peřinou

Režie a hudba: Ivana Faitlová 
Hrají: Miloslav Lerch, Martina Hartmannová, Dáša Feifrlíková, František Kas-
ka, Petr Mlád, Miroslav Hartmann, Jitka Matějovicová, Ivana Faitlová

koláž veselých, lechtivých, tragic-
kých i kouzelných pověstí a písní z dob 
dávno minulých s použitím loutek lec-
jakého druhu, nadpřirozených bytostí 
a zaručeně živých herců v podání diva-
dla střípek. dlužno dodat, že předsta-
vení obdželo hned několik cen na Lout-
kářské Chrudimi 2003 - za inscenaci, 
režii a hudbu. Na repertoáru střípku 
je tak trochu výjimečné - je totiž ur-
čeno nejen dětem, ale i dospělým. Inu, pokud přivezete svoje ratolesti, nudit 
se nebudete! 

Napsáno na motivy lidových písní a pověstí H. Lisické, V. Čtvrtka a podle 
pověsti Z. šmída „ o nevděčné mlynářce“

Délka představení  45 min.  Dospěl í  30  Kč,  dět i  jsou zvány zdarma.

Písecká 16, 326 00 Plzeň
www.zat.cz

Garant festivalu Zat zve nejen nejmenší diváky 
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Po 11. 7. 2011 od 20.30 h

JeffReyMU Je šoUfL 
Režie: Julek Neumann 
V hlavní roli: Oldřich Kaiser, v dalších rolích účinkují: Karolina Kaiserová, 
Rostislav Novák st. a Jaroslav Hanuš

Jeffrey Bernard je londýnský sloupkař, 
bohém a především alkoholik se vším všudy.  
Jednoho dne se probudí v proslulé hospodě 
Coach and  Horses v londýnské čtvrti soho, 
kde ho hospodský omylem zavřel. V sérii 
tragikomických výstupů Jeffrey, který čeká 
na hospodského Normana, rekapituluje 
svůj život a snaží se dobrat jeho smyslu. 
svůj problém označuje  za problém člo-
věka, který se pokouší dostat ze zásuvky, do které se dostal  aniž by věděl jak, 
a zjišťuje, že ta zásuvka je zamčená… Pro tuto roli u nás těžko hledat lepšího 
představitele. Jedinečné ztvárnění nerovného zápasu, typické improvizace 
a mnohoznačné hry s diváky – to vše je součástí strhujícího výkonu „Jeffreyho 
dvojníka“  oldřicha kaisera, díky kterému se dosud představení dočkalo více 
než stovky vyprodaných repríz.

Ještě však určitě je kam postupovat - v Londýně v této hře exceloval 
Peter o‘toole a představení se tam díky obrovskému diváckému ohlasu hrálo 
více než tisíckrát…

st 13. 7. 2011 od 20.30 h

RAdkA fIšARoVá
Malá pocta velké edith 

Doprovod akordeonistka Jana Bezpalcová, Jazztrio V.Strnada a komorní smyčcový 
Rubin Quartet.

koncert plný šansonů nejen z repertoáru slavné šansonierky edith Piaf, 
ale také dalších francouzských interpretů jako např. Mireille Mathieu nebo 
Charlese Aznavoura. V programu je též několik známých melodií z francouz-
ských filmů a také vlastní autorská tvorba Radky fišarové. šansonový koncert 
doprovodí akordeonistka J. Bezpalcová, Jazztrio V. strnad, J. Greifoner, B. 
križek a jako host tentokrát vystoupí komorní smyčcový Rubin Quartet, který 
svým zvukem příjemně podtrhuje atmosféru šansonů.

Pá 15. 7. 2011 od 20.30 h

Aldo Nicolaj  NeByLA to 
Pátá, ByLA to deVátá 

Režie: Jiří Menzel 
Hrají:  Rudolf Hrušínský, Jana Švandová, Josef Carda

Italská komedie o manželském trojúhelníku s řešením vskutku originálním.
Přilepí se na vás ženská, organizuje vám život, přivlastní si vás a nakonec žádá 
věci, až mrazí v zádech. Ale může to dopadnout i šťastně. A to právě autor moc 

dobře vymyslel. V komedii Nebyla to Pátá, 
byla to devátá (rozuměj: nikoli Beethovenova 
„osudová“ symfonie, ale poslední „devátá“ 
s Ódou na radost) objevil možnost vskutku 
originální, ba senzační.

Ne 17. 7. 2011 od 20.30 h

eric Assous  HeRCI JsoU 
UNAVeNI

Režie: Jan Novák 
Hrají: Svatopluk Skopal, Václav Vydra, Martin Zahálka, Vendulka Křížová nebo 
Simona Postlerová, Jana Boušková, Lenka Zahradnická nebo Barbora Petrová

Herci se schází na grilování a zá-
bava se rozjíždí. Na programu 
jsou obvyklá témata z hereckých 
šaten: scénáře, role, vztahy, pe-
níze, zdraví... a hlavně také maso 
na barbecue. Přátelské setkání? 
Není to tak jisté, neboť masky velmi 
rychle padají! A grilování? Velmi, 
velmi pikantní! Bujarý herecký 
večírek s typickým francouzským 
šarmem a překvapivým dojezdem.

Po 18. 7. 2011 od 20.30 h

Philippe Claudel  o LásCe 
Režie: Adam Kraus 
Hrají:  Jana Krausová & Karel Roden

Je paradoxní, že se jméno spi-
sovatele Philippa Claudela u nás 
objevuje ve spojení s bulvární ko-
medií. Napsal totiž jednu jedinou 
hru – právě Parle-moi d´amour. 
Je to sice komorní záležitost, která 
ale s lehce drastickým humorem 
sleduje pár středního věku, který 
ve svém přepychovém bytě probírá 
nejrůznější traumata dlouholetého 
vztahu. Předloňskou novinku Par-
le-moi d´amour v Paříži hrála prestižní scéna Comedie des Champs-elysée 
a studio dVA ji uvádí v české premiéře. Philippe Claudel /nar. 1962/ je umě-
lecky velice všestranný. Značnou popularitu mu získal televizní seriál Miss 
Harriet z roku 2007, stěžejní jsou ale jeho romány, přeložené v současnosti 
nejméně do třiceti jazyků. Claudel je považován za jednoho z nejtalentovaněj-
ších spisovatelů současné generace. 


