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Pohádka plná
ièek
krásných písn
a kostýmù!

Osoby a obsazení
Král Bedøich / Vlastimil Krejèí
Královna / Iveta Mikotová j.h.
Princ David / Jakub Mašek j.h.
Matìj, královský vychovatel / Jan Kvarda
Bìla / Kristýna Honzáková j.h.
Bettergueli, hvìzdáø / Stanislav Bittengl
Komoøí Leopold / Aleš Roštejnský
Princezna Babeta / Gábina Šikolová j.h.
Princezna Brigita / Jana Báèová j.h.
Matka Bìly / Helena Šlaisová
Zásnubáø / Jana Báèová j.h.
Jídelník / Jan Mutl j.h.
Oslaváø / Radek Šmíd
režie a inscenaèní úprava:
Kateøina Schovánková
scéna: Aleš Roštejnský a Petra Stránská
kostýmy: Lída Keèkéšová
svìtla, technika, zvuk: Pavel Fejfar
nápovìda: Andrea Honzáková a Alena Szabová
písnièky Jiøího Zmožka zpívají: M. Zmožek
I. Bartošová, K. Èernoch, H. Jankù
M. Holanová a J. Zelenková
premiéra 26. prosince 2011 ve Slané

Princ David rád šermuje, jenže když v zápalu boje
rozbije zrcadlo, trest za to postihne služebnou
Bìlu. Vzápìtí jeho otec král rozhodne, že je tøeba
syna oženit. Jak ale vybrat tu pravou princeznu?
Pomocí tøí úkolù, pøi jejichž plnìní princeznám
bude pomáhat služebná Bìla v mužském pøevleku.
Kdo nakonec dostane prince za muže, je tedy
nasnadì. Pohádka je plná hezkých písnièek,
krásných kostýmù a veselého humoru. Ani v této
pohádce, kterou vìtšina z vás zná z televizních
obrazovek se zpìvákem Karlem Èernochem
v jedné z hlavních rolí, nebude chybìt pan král s
paní královnou, princ se svým vìrným rádcem,
zlobivé princezny a spousta dalších a dalších
pohádkových postav. Mùžete se tìšit na opravdu
veselé pøedstavení, které je vhodné nejen pro dìti,
ale také jejich rodièe, babièky, dìdeèky a
sourozence. Vìøíme, že naše inscenace, která je
režijním debutem režisérky Katky Schovánkové,
bude pro vás pøíjemným dárkem.

Divadelní soubor Tyl Slaná si bìhem více než
dvanácti let své existence vybudoval hezké
zázemí, dobrou povìst a hlavnì partu
bezvadných pøátel, kteøí vám rok co rok nabízejí
veliké množství kulturních akcí, ze kterých si
urèitì každý vybere. Pravdou bohužel je, že
pestrostí nabídky nemùžeme konkurovat všem
tìm satelitùm nebo internetu, ale v nìèem pøeci
jen dokážeme víc. Dokážeme spojovat lidi, kteøí
se sejdou v jednom sále, vidí a slyší stejné vìci,
posedí si u sklenky dobrého vína èi šálku kávy,
živì si pohovoøí z oèí do oèí, pozdraví se podáním
rukou nebo polibkem na tváø a odchází s pocitem
pøíjemnì stráveného èasu. Také v tom je kouzlo
divadla. Myslete na to a pøíštì zkuste dát
pøednost návštìvì nìkterého z našich
pøedstavení.
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