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Dream Factory Ostrava se
propojí s festivalem Bez hranic
Na tři desítky inscenací nabídne divákům
čtvrtý ročník divadelního festivalu
Dream Factory, který začne v Ostravě
v pondělí 4. června.
Nenechte si ujít
Ostrava – Ostravská divadelní přehlídka se letos poprvé
propojí také s nejstarším polistopadovým divadelním festivalem Bez hranic, který se
koná v Českém Těšíně na Karvinsku a v sousedním polském Cieszyně. Sdělil to ředitel festivalu Tomáš Suchánek.
„Společným jmenovatelem
propojení festivalů je železniční trať mezi Ostravou a
Českým Těšínem. Díky part-

nerství s Českými drahami
budou ve vybraných vlacích
vyhrazeny zvláštní oddíly pro
návštěvníky festivalů,“ uvedl
Suchánek.
Návštěvníci ostravského
festivalu budou moci přijet na
festival Bez hranic ve čtvrtek
7. června. Vstupenky na čtvrteční program v Českém Těšíně a polském Cieszyně se prodávají jako balíček, který
zdarma obsahuje také jízdenku na cestu vyhrazeným vlakem tam i zpět. Naopak návštěvníci festivalu Bez hranic

budou moci do Ostravy stejným způsobem přicestovat v
pátek 8. června.
„Propojení festivalů umožňuje divákům nejen zhlédnout
zajímavá představení, ale také
ochutnat to, co činí každý z
obou divadelních svátků specifickým, originálním,“ podotkl Suchánek.
Dodal, že festival Bez hranic
nabídne česko-polský zážitek
divadelních představení v
češtině a polštině na české i
polské
straně
hranice.
„Dream Factory Ostrava divákům otevře brány Národní
kulturní památky Dolu Hlubina, který dodává divadelním představením jedinečnou
industriální atmosféru,“ doplnil ředitel festivalu.
Festival Dream Factory po-

trvá v Ostravě do 10. června.
Festivalová představení se
odehrávají na různých místech Ostravy. Kromě Dolu
Hlubina je to Divadlo Petra
Bezruče nebo Multižánrové
centrum současného umění
Cooltour. Diváci se mohou těšit například na představení
jednoho z nejvýraznějších režisérů současné doby Jana
Mikuláška nazvané Europeana, s nímž do krajského města
přijedou herci brněnské Reduty. Inscenace byla nominována na Cenu Alfréda Radoka
v kategorii Inscenace roku
2011.
Podrobný program, informace o doprovodných akcích i
festivalu mohou zájemci najít
také na webových stránkách
www.dfov.cz.
(čtk)

Janáčkův máj hlásí první vyprodané koncerty

Ostrava – Pořadatelé Janáčkova máje, který v Ostravě začne 17. května, hlásí první vyprodané koncerty. Vstupenky už nejsou například na zahajovací a závěrečný koncert. Před vyprodáním jsou i
další
body
programu
sedmatřicátého ročníku. Novinářům to řekl ředitel festivalu Jaromír Javůrek.
„Vstupenky na zahajovací
koncert, který se uskuteční v
multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice, byly prodány během šesti týdnů. To i

přesto, že v hale je dvojnásobná kapacita než v Domě
kultury města Ostravy, kde
jsme dosud vždy zahajovali,“
uvedl Javůrek.
Úvodní koncert tak bude
moci sledovat 1500 lidí. Vystoupí na něm Symfonický orchestr FOK pod vedením di-

rigenta Alana Buribajeva a
hráč na lesní roh Radek Baborák. Zazní například Sinfonietta Leoše Janáčka či
Koncert pro lesní roh Johanna Strausse.
Vstupenky už nejsou ani na
poslední koncert Janáčkova
máje, který se uskuteční

8. června v Domě kultury města Ostravy. Na něm příchozí
uslyší například symfonickou báseň Bedřicha Smetany
Vltava. Na housle bude hrát
německá sólistka Sophia
Jaffé a dirigent Zdeněk Mácal povede Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Mezi nejnáročnější projekty letošního festivalu Javůrek zařadil Biblický večer. Ten je
naplánován na 26. května v
opavském kostele svatého
Václava. V něm Moravská
filharmonie Olomouc, Ostravský dětský sbor a Pražský
filharmonický sbor uvedou
oratorium Matouš současné
skladatelky Sylvie Bodorové.
V hlavní roli Hospodina se
představí Vladimír Čech. (čtk)

Mohlo by vás zajímat
Celkem letos festival nabídne dvě desítky koncertů, které se uskuteční
na různých místech Ostravy a v několika dalších městech a obcích Moravskoslezského kraje. Hrát se bude například i v Hornickém muzeu
v Petřkovicích, ostravském Divadle Antonína Dvořáka, v budově Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě či v chrámu svatého Mikuláše
v Ludgeřovicích na Opavsku.
Informace o koncertech či vstupném zájemci najdou na internetových stránkách festivalu www.janackuvmaj.cz.

NA ČEM PRACUJI

Oldřich Kutra, člen kapely Kolo Kolo
Mlýnský
j Zrovna teď u nás probíhá rozsáhlá rekonvalescence po dvou společných koncertech se
Sdružením rodičů a přátel RoPy, které daly slovu „plný“ opět nový rozměr. Podaří-li se nám
udržet si své chatrné psychické zdraví i nadále,
máme v plánu systematicky pokračovat ve
sporadických přípravách na pár festivalů (slovy
dva), které nás čekají – především na Eurotrialog v Mikulově, ale také například na Brannáfest. Přípravy obnášejí hlavně spoustu nekonzistentních rozhovorů o tom, „jak se bude co hrát“, a následně „proč to
proboha pořád tak nehraje“. Ale děláme na tom. (mia)
Foto: archiv

V Památníku Petra Bezruče začíná
výstava o Karlu Hynku Máchovi
Opava – Slezské zemské muzeum představí život
a tvorbu jednoho z největších českých básníků první
poloviny 19. století – Karla Hynka Máchy, zakladatele
české moderní poezie a představitele českého romantismu. „V Památníku Petra Bezruče v Opavě si budou
moci návštěvníci prohlédnout nejvzácnější tisky Máchova Máje ze soukromých sbírek sběratelů bibliofilií, pamětní medaile Karla Hynka Máchy či grafiky
a malby inspirující se dílem a osobností autora,“ sdělila Romana Talačová ze Slezského zemského muzea
v Opavě.
Pro žáky základních a středních škol je připraven doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek, pracovních listů, ale také vědomostních testů. Komentované prohlídky pro veřejnost se uskuteční 5., 13.
a 21. června vždy od 16 hodin. Objednávat se lze na adrese klezlova@szmo.cz nebo na tel. čísle 553 625 024. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 16. května v 17 hodin.
(mrš)

Čokovoko v letní zahradě Národního
domu ve Frýdku-Místku
Frýdek-Místek – Pokud máte rádi netradiční hudební formace, pak si rozhodně nenechte ujít českou hiphopovou alternativní dívčí skupinu Čokovoko.
Brněnská dvojice Čokovoko vystoupí 19. května v zahradě Národního domu ve Frýdku-Místku. Vstupenky
v ceně 70 korun jsou k dostání v předprodeji v Beskydském informačním centru na Zámeckém náměstí ve
Frýdku a na náměstí Svobody v Místku, nebo přímo ve
Stounu. Zahrada Národního domu bude otevřena od 18
hodin.
(mrš)

Kapela Soulfly zahraje v Ostravě

Kuřačky získaly Cenu Evalda Schorma
Ostrava – Absolutní vítězkou letošního ročníku Ceny Evalda Schorma se stala
Anna Saavedra se svou hrou
Kuřačky, kterou Národní divadlo moravskoslezské uvedlo ve světové premiéře.
Něžná groteska o hledání
„toho pravého“ po třicítce, o
virtuálních láskách, fenoménu singles, internetových seznamkách, baby boomu, intelektuálech a celebritách, pracujících ženách a mužích v domácnosti. To vše můžete očekávat, když mladá autorka s
česko-chilskými kořeny, která hraje na akordeon v undergroundové kapele Děsně hustý roštěnky, přenese Čechovovy Tři sestry do současnosti. Anna Saavedra.
Cenu Evalda Schorma uděluje každoročně agentura

VIZITKA...

CO NA TO ŘÍKÁ...

Anna Saavedra…
„Velká výhoda Kuřaček podle mě
spočívá v tom, že se tento text zabývá aktuálními otázkami, které
spousta lidí řeší. Tento názor mi
potvrzují jak rozhovory s herci, tak
reakce diváků naší ostravské inscenace: že ta hra skutečně otevírá řadu problémů, které se objevují
všude kolem nás.“

V PŘEDSTAVENÍ Kuřačky diváci uvidí například Petru Lorencovou
jako Iri či Renátu Klemensovou v roli Olgy. Foto: Radovan Šťastný
DILIA studentům divadelních
škol za původní hru, dramatizaci či překlad.
„Letošní ročník byl velice
silný, nominováno bylo devatenáct autorů a dvacet textů,“
uvedla Marie Špalová z agentury DILIA.
(mrš)

Nepřehlédněte
Kuřačky ve zkušebně Divadla
Antonína Dvořáka v Ostravě
mají diváci možnost zhlédnout
24. května v 18.30 hodin
a 7. října v 15 hodin.

INZERCE

Narozena v roce 1984 na pobřeží
Baltského moře v česko-chilské
rodině. Členka divadla Ateliér,
Studia Dům Evy Tálské a elitní
klaunské společnosti Champ de
tension. Vystudovala divadelní
dramaturgii na brněnské JAMU
v ateliéru prof. Petra Oslzlého.
V současnosti je dramaturgyní a
rezidentní autorkou brněnského
HaDivadla.
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Anna Saavedra

Ostrava, Brno – Do Česka se v červnu vrátí uznávaná metalová skupina Soulfly, jejímž lídrem je brazilský zpěvák Max Cavalera. Kapela zahraje 8. června v brněnském klubu Fléda, o den později v Ostravě.
Frontman kapely Max Cavalera patří k nejvýraznějším postavám metalu devadesátých let. Pro mnoho fanoušků je dosud ikonou žánru. Brněnští fanoušci jej
mohli loni vidět spolu s bratrem Igorem v kapele Cavalera Conspiracy. V Brně už hrála také legendární brazilská kapela Sepultura, v níž se oba bratři proslavili,
ale Max ji v roce 1996 opustil. Soulfly přijede do Česka
propagovat novou nahrávku Enslaved. Vyšla v polovině března. Dosud kapela vydala celkem osm CD, na kterých spojuje styly thras hmetal a hardcore s prvky latinskoamerické etnické hudby. Předprodej vstupenek
na koncerty v Brně a Ostravě probíhá v síti Ticketportal. Cena vstupenek je 530 korun.
(čtk)

