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Osoby a obsazení
Dita / Marie Farská
Eva / Martina Wittmayerová
Líz / Iva Lhotová
Jan / Radek Šmíd
Realizace hry
návrh kostýmù: kolektiv souboru
návrh scény: Radek Šmíd
realizace scény a kostýmù: kolektiv souboru
stavba scény: Aleš Roštejnský
svìtla a zvuk: Jan Kvarda a Martina Fejfarová
úprava a režie: Helena Šlaisová
délka pøedstavení 2 hodiny, vèetnì pøestávky
www.dstyl.cz
www.facebook.com/tylslana
premiéra 1. dubna 2017 ve Slané

O pøedstavení
Lehce erotická komedie o dvou dìjstvích. Pøíbìh jako by
opsaný z domácí politiky, v nìmž pouze pandury
nahradily role toaletního papíru. Matka majitelka øídí
spoleènì s dcerou malou solidní obchodní firmu, kterou
kdysi zakládala s manželem. Ten ji však podvedl, dal se
na cestu zloèinu, a tak se s ním rozešla. Do firmy zavítá
neznámý, úspìšný a pohledný lobbista, jenž dámám
nabídne obrovský kontrakt pro armádu, který mùže
pøinést znaèný zisk...
O autorovi
Narodil se 2. øíjna 1952 v Pardubicích. Ochotnickému –
studentskému divadlu se poprvé zaèal vìnovat už na
støední škole. Po jeho studiích na Vysoké škole
zemìdìlské v Praze zaèal nejprve pracovat jako
technicko-hospodáøský pracovník a na pøelomu 80. a 90.
let byl tøi roky øeditelem Kulturního domu ve Žluticích. Od
roku 1992 se vìnuje zamìstnání bankovního manažera.
Jeho další divadelní èinnost se datuje do roku 1984, kdy
pùsobil jako herec v Divadelním studiu pøi Domì kultury
ve Žluticích. Úèinkoval napøíklad v inscenacích Pøípad
Adam a Eva (role Honzy), Nebe na zemi (role Kamilia)
nebo Mirandolína (role barona). Od roku 1986 do
souèasnosti je vedoucím, spoluzakla-datelem, autorem,
režisérem a hercem souboru Žlutièan ve Žluticích na
Karlovarsku, pro který napsal komedie Otylka (2002),
Macourek mìl pravdu (2003), Rejžák z Prahy (2005),
Sborovna (2008) a další. V letech 1988-1991 absolvoval
Režijní školu poøádanou Svazem èeských divadelních
ochotníkù. Je také držitelem mnoha divadelních ocenìní.
O souboru
Bìhem více než patnácti let své existence jsme si
vybudovali hezké zázemí, dobrou povìst a hlavnì partu
bezvadných pøátel, kteøí vám rok co rok nabízejí veliké
množství kulturních akcí, ze kterých si každý vybere.
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.

Nositele autorských práv k dílu zastupuje
DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého l, Praha 9.

