
ZPRÁVA O ČINNOSTI

AGENTURA SCHOK, spol. s r. o. 

Rok 2008

Příjemně teplé letní večery zažily Letní shakespearovské slavnosti 2008, největší tuzemský divadelní 
festival pod širým nebem. Ty v pondělí 8. září skončily posledním představením Smím prosit, Lady? 
Macbeth,  tanečně  pohybovou variací  Macbetha  v  podání  herců  Divadla  Husa  na  provázku.  Stálé 
počasí i široká programová nabídka – rekordních deset inscenací na šesti scénách v – se promítly i ve 
vysoké návštěvnosti. Ta se vyšplhala až k číslu 77 000 diváků.

Kromě hradů v Praze, Brně a Bratislavě Slavnosti poprvé odehrály i na Slezskoostravském hradě, kde 
přišlo 9.500 diváků: z Ostravy na programu festivalu přibyla i nová hra, diváky i recenzenty nadšeně 
přijatá Komedie omylů v produkci agentury PaS de Théâtre.

V Praze  se publikum poprvé usadilo do očíslovaných sedadel – dosud bylo totiž hlediště rozděleno 
jenom do tří cenových zón. Kapacita obou pražských scén tak sice klesla – do prodeje šlo až o 15.000 
vstupenek méně - i tak ale v hlavním městě festival navštívilo přes 40.000 diváků.

V Brně  se na slavnosti vypravilo  15.000 lidí,  v Bratislavě více než 10.000 lidí, v  Košicích, kam se 
slavnosti letos také rozšířily, vidělo Shakespearovy hry zhruba 2.000 diváků. Celkem bylo odehráno 
144 představení, rušilo se 3x v Praze, 4x v Bratislavě, 5 x Brně, Ostravě a Košicích jen po jednom 
představení.

Premiéry: Komedie omylů, Sen noci svatojánské

Obnovené premiéry: Bouře, Kupec benátský, Othello

Hostující představení:  Komedie omylů (PaS de Théâtre, Ostrava)
Smím prosit Lady? Macbeth (Divadlo Husa na provázku, Brno)

Počet představení – Praha
Celkem 97
Othello 17 
Jak se vám líbí 15
Bouře 14
Komedie omylů 15
Komedie omylů (Ostrava) 4
 Macbeth (Brno) 3 
Komedie omylů 18
Sen noci svatojánské 11
z důvodů nepříznivého počasí nedohráno 3
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