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Kiss me, Kate
Děj se odehrává v zákulisí provinčního divadla v Baltimoru 40. let minulého století. Herci malé soukromé
společnosti zkoušejí Shakespearovu komedii Zkrocení zlé ženy. Vášnivá přitažlivost i nesmiřitelná
nesnášenlivost se odehrávají nejen na jevišti mezi divadelními postavami Kateřinou a Petrucciem, ale i v
zákulisí mezi jejich představiteli, herečkou Lilli a jejím bývalým manželem Fredem. Fred momentálně touží
po pozornosti mladší kolegyně a Lilli se hodlá vdát za nehorázně bohatého a vlivného muže a chce divadlo
opustit. Ale třeba dopadne všechno jinak…
Dialogy působí vskutku brilantně, všechny složky muzikálu jsou v mistrovské rovnováze. Na pozadí
několika vtipných zápletek zazní geniální melodie klasika jazzové písně Colea Portera. Velká sborová
taneční a pěvecká čísla, step, strhující písně, temperamentní komediální výstupy a mnoho dalšího zaručuje
jediné: nezapomenutelnou zábavu!

Rasputin
Víc než polovina Rasputinova života je zahalena temnotou a jeho smrt se stala legendou. Píše se rok 1948
a Maria Rasputin pracuje na knize vzpomínek při příležitosti 30. výročí vyvraždění Romanovců, rodiny
posledního ruského cara. Její otec Rasputin byl mystik, který hrál důležitou roli v životě Mikuláše II., jeho
ženy carevny Alexandry Fjodorovny a mladého careviče Alexeje.
Rasputinův osud sledujeme v době, kdy je už znám jako „svatý“ muž, mívá nezřídka vidiny a stále častěji
v sobě cítí božství. Jeho léčitelské schopnosti jsou známy široko daleko, on sám jim nerozumí, připadá si
jenom jako nástroj Boha. Léčí careviče, ale nezůstává jenom u toho. Přemlouvá cara, aby nevstoupil do
války, stává se nejbližším přítelem carevny Alix a získává politický vliv, čímž se leckomu zprotiví. Spousta
lidí by záhy Rasputina nejraději odstranila. Zničit muže, jemuž je carská rodina bezvýhradně oddaná, se
ale ukáže jako tvrdý oříšek.

Z postele do postele
Brilantní komedie duchaplného anglického dramatika (*1939) s profesí herce a režiséra, jehož místy
laskavé, místy značně břitké veselohry slaví úspěch po celém světě.
Na scéně se střídají i potkávají čtyři partnerské páry ve třech bytech, potažmo ložnicích. Starší manželé
Ernest a Sofie se chystají na oslavu výročí svatby, Martin a Katrin pořádají vernisáž nového bytu a očekávají
hosty, mezi kterými mají být mimo jiné Julie s Nickem a Nina s Tomem. Jenže Nick musí zůstat v posteli
s těžce pošramocenými zády, Nina a Tom jdou každý zvlášť, protože právě prožívají manželskou krizi. Tom
je synem Ernesta a Sofie a před časem byl zamilován do Julie. Všichni zúčastnění touží strávit hezký večer.
Jejich představy o něm a způsoby k jejich dosažení se však liší natolik, že by postupně navršené a stále se
zauzlující situace nevyhnutelně spěly ke katastrofě, kdyby jimi autor neosedlal lehkonohého koně anglické
situační komedie.
V originálu se tato hra jmenuje Bedroom Farce, doslova Postelová fraška, což je také termín z žánrové
typologie, označující komedii, v níž má řada situací ohnisko právě v posteli. Často se v ní odehrává něco
úplně jiného, než by se dalo či chtělo očekávat. Účastníci naší „postelové frašky“ mají co dělat, aby v závěru
těžké sobotní noci obhájili svou postel k účelu prvotnímu.

Kalibův zločin
Starý mládenec Vojtěch Kaliba, prosťáček a dobrák od kosti, je vmanipulován do sňatku s o mnoho let
mladší ženou Karlou. Kolotoč intrik, lží a pomluv se pomalu roztáčí, přičemž jeho hlavním hybatelem je
nejčastěji Kalibova tchýně, která se postupně krom bohatého statku snaží ovládnout i celou Kalibovu rodinu.
Chamtivost a vypočítavost přerůstá v psychické týrání. Vojtu zprvu zachraňuje jeho selský rozum, zmatek
v jeho duši ale neúprosně roste, až nabývá nekontrolovatelných rozměrů.
Raisova románová předloha z roku 1892, jež je bezesporu jednou z nejlepších próz české literatury 19.
století, překvapuje nejen svou nadčasovostí, ale i silným dramatickým potenciálem. Důmyslně vystavěné
situace nepostrádající napětí a psychologie postav vykreslená především pomocí dialogů předurčily Raisův
román k divadelní adaptaci, jejímž autorem je Bedřich Vrbský. Právě tato dramatizace a román samotný se
staly východisky nové verze textu režiséra Břetislava Rychlíka. Hudbu pro inscenaci složí houslista
a skladatel Jiří Pavlica, umělecký vedoucí Hradišťanu.

Tančírna
Tančírna je místo, kde se lidé potkávají, seznamují, baví, touží, hledají sami sebe a milují a kde se protínají
jejich osudy s českými i světovými dějinami. Protože dějiny tvoří i drobné příběhy, radosti a starosti
obyčejných lidí. Inscenace začíná, když končí první světová válka a vzniká Československo. Euforii a radost
ze života postupně vystřídá strach z nastupujícího fašismu, ničivá válka a kolaborace, revoluce a diktatura.
Další situace připomenou kolektivizaci a častušky, uvolněná šedesátá léta a éru hippies, normalizaci,
sametovou revoluci i aktuální dění. Každá doba má své hrdiny i slabochy, své tragédie i dobré konce. A při
tom všem se tančí valčík, swing, chatanuga, rokenrol, tango, čača, disko a techno na nejslavnější dobové
hity.
Tanečně herecká inscenace čerpá koncepci a motivy z filmu režiséra Ettore Scoly „Le Bal“, který vznikl
podle slavné pantomimy divadla Théâtre du Campagnol.
Herci VČD budou tančit v rytmu historických událostí k poctě 100. výročí konce první světové války
a vzniku Československé republiky.

Dovozové představení – opět zatím překvapení???
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