Premiérou hry Sen noci svatojánské odstartují letošní
Letní shakespearovské slavnosti, v hlavních rolích se
představí Hana Vagnerová, Vanda Hybnerová a David Prachař
Dne 13. 5. 2013, Praha
Letošní sezóna Letních shakespearovských slavností odstartuje hrou Sen noci svatojánské. První
termín, na který v tuto chvíli zbývá posledních pár vstupenek, je sobota 26. června.
Příležitostí vidět premiérovou hru však bude dost. Hrát se Sen noci svatojánské bude až do
začátku září a to nejen v Praze, ale i v Ostravě, Brně a Zvolenu. Obsazeni, jak je v případě
Shakespearovských slavností dobrým zvykem, jsou ti nejlepší herci ze současné divadelní scény.
Ústředními postavami hry Sen noci svatojánské jsou: Hermie – Hana Vagnerová, Theseus &
Oberon – David Prachař, Hippolyta & Titánie – Vanda Hybnerová, Egeus & Puk – Csongor Kassai,
Lysandr – Martin Písařík a další.
Diváci se kromě výborných hereckých výkonů a romantického prostředí Pražského hradu mohou
těšit na netypické jevištní dekorace bravurně střídající noc a den, extravagantní kostýmy a hlavně
na zajímavě pojaté režijní ztvárnění hry týmem SKURT, chcete-li Martin Kukučka a Lukáš
Trpišovský. Jak vznikl nápad na dvojrole Thesea a Oberona a Hippolity a Titanie popisují: „Vlastně
velmi pragmaticky. Sen nemá ústředního hrdinu. Tím je tato hra vlastně trochu atypická. Má tři
skupiny postav. Proto jsme se ke komornějšímu počtu v obsazení dostali zdvojením rolí EgeusPuk, Theseus – Oberon a Hippolita – Titanie. Ony totiž tyto postavy mají zajímavou paralelu mezi
sebou. Jsou sobě navzájem protipólem. To, co v sobě v Bouři spojuje Prospero, je ve Snu
rozděleno mezi Thesea a Oberona. Zároveň ve vztahu Titánie a Oberona vidíme budoucí vztah
Hippolity a Thesea. U Egea a Puka je to zas podobnost v nevíře v lásku a lidi. Každý ji ale řeší po
svém.“
Kromě premiérového Snu noci svatojánské se odehrají v rámci Letních shakespearovských
slavností i další představení (Dvaja páni z Verony, Zkrocení zlé ženy, Veselé paničky windsorské,
Richard III., Richard III. - slovenská inscenace, Marná lásky snaha a Večer trojkráľový) v různých
lokacích - na otevřených scénách v Praze (v Nejvyšším purkrabství Pražského hradu a na nádvoří
Hudební a taneční fakulty AMU na Malostranském náměstí 13), v Brně (hrad Špilberk), v Ostravě
(Slezskoostravský hrad), ve Zvolenu (Zvolenský zámok) a v Bratislavě (Bratislavský hrad).

Na nejstarší a největší přehlídku divadelních her Williama Shakespeara pod širým nebem v Evropě
si můžete zakoupit vstupenky v síti Ticketportal .

Generálním partnerem Letních shakespearovských slavností je tradičně skupina PPF, pořadatelem
Agentura Schok.

Prosím, rezervujte si čas na naši tiskovou konferenci naplánovanou na 11. 6. v 11:00. Pozvánku a
následně prosbu o akreditace zašleme včas. Děkujeme.

Ilustrační foto v tiskové kvalitě stahujte zde: http://www.shakespeare.cz/foto/812/cz/163/163/hanavagnerova-hermie-a-david-prachar-theseus-oberon-sen-noci-svatojanske-2013-zdroj-agenturaschok-foto-pavel-mara/

Všechna představení budou začínat ve 20:30 hod. a cena vstupenek začíná již od 250,-Kč.

Více informací o letošním programu, repertoáru, cenách vstupenek a možných slevách naleznete
na www.shakespeare.cz nebo na www.ticketportal.cz.

Generálním partnerem je skupina PPF.
Mediálními partnery jsou: Právo, rádio Impuls, TV Prima, novinky.cz, Mladá fronta, E15, Euro,
scena.cz, rádio Rock Zone, Vlasta, Story.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy neváhejte nás kontaktovat, prosím.

Přeji pěkný den a děkuji za vaší pozornost.

Johana Turnerová, +420 606 232 055, e-mail: johana@turner.cz
Pavel J. Turner, mobile: +420 602 346 315, e-mail: pavel@turner.cz

www.turner.cz

