
Shakespearovské  slavnosti  nabídnou  v srpnu  komedie

Festival  Letní  shakespearovské  slavnosti  vstupuje  o tomto  víkendu  do  své  

druhé  poloviny:   v sobotu  1. srpna  začíná  v Praze  v Nejvyšším  purkrabství  

repríza  KOMEDIE   OMYLů  s  Martinem  Pechlátem,  Jitkou  Čvančarovou,  

Davidem  Suchařípou  a  dalšími.  V  neděli  2. srpna  se  rozběhne  na  letní  

scéně  Hudební  fakulty  AMU  na  Malostranském  náměstí  13. repríza  

komedie  JAK  SE  VÁM  LÍBÍ  s  Mariánem  Labudou,  Martinem  Dejdarem  a  

sestrami  Soňou  a  Zuzanou  Norisovou.  Jak  se  vám  líbí  je na  programu  do  

12. a  Komedie  omylů  do  20. srpna.  Vstupenky  na  oba  tituly  jsou  stále  

dostupné.

„Hrát roli Staršího vévody a zároveň vévodu Fredericka, uzurpátora, který svého bratra 
poslal do vyhnanství, není těžké, protože v kontrastu s dobrým člověkem se padouch hraje 
vždycky snadněji –  jde hlavně o to nesplést si kostýmy,“ zažertoval o své dvojroli v Jak se 

vám líbí Marián  Labuda , který se ve slovensko-české  inscenaci režiséra Emila Horvátha 
objeví už počtvrté.   

Jak uvádí mluvčí festivalu Magdalena  Bičíková , počasí letním produkcím zatím spíše 
přeje. V Praze se kvůli nepříznivému počasí od konce června rušily pouze tři večery: silný 
liják zhatil dvě představení Antonia a Kleopatry, jednou tu propršela Bouře. Také v Brně se 
Antonius a Kleopatra dvakrát rušil a jednou měly na počasí smůlu i Veselé paničky 
windsorské: nejžádanější letošní inscenace s Bolkem Polívkou a Simonou Stašovou se pak 
na Špilberku odehrála v náhradním odpoledním termínu. V Ostravě nepršelo vůbec a 
v Bratislavě se zatím rušilo pouze jedno představení Macbetha.

Koncem srpna se na Shakespearovských slavnostech odehrají ještě čtyři premiéry: 

Midsummers  Night´s  Dream  a Much  Ado   About  Nothing   v angličtině, v podání 
hostujícího souboru British Shakespeare Company, tu uvidíme od 21. do 23.8. Poprvé tu 

proběhne také slovensko-český Macbeth  (25. - 30.8.) s Veronikou Freimanovou v dvojroli 
Lady Macbeth a Lady Macduff.  Na poslední představení Macbetha 25. srpna se chystají i 
úplně první absolventi gymnázia Open Gate v Babicích: prestižní školu kolejního typu, 
umožňující studium nadaným dětem ze všech sociálních vrstev, založila v roce 2055 

Nadace  Educa  manželů  Kellnerových .

Open-air premiéru bude mít  v zahradě na terase Jízdárny pražského hradu  ještě  Sen  

noci  svatojánské  v podání Pražské komorní filharmonie a herců Sabiny Laurinové, 
Oldřicha Víznera a Ivany Jirešové.  Hudebně-divadelní projekt  Sen noci svatojánské tu 
proběhne 30. a 31. srpna.  

Začátek září bude patřit opět Veselým  paničkám  windsorským : všechna tři 
představení letošního diváckého hitu jsou už vyprodána.


