DONAHA – HOLÉ DUPY PODRUHÉ!!!
Nebylo moc lepších komedií, které jsem osobně navštívil na prknech Divadla
moravskoslezského. Proto jsem znovu zařadil do repertoáru hru DONAHA! (Holé dupy).
Naposledy jsme na ní byli v roce 2014, což již nikdo ze současných čtvrťáků nepamatuje.
Tuto taškařici o partě ostravských horníků, která si začne vydělávat jako parta striptérů, si
nenechám ujít znovu. A nespornou komickou složkou je i použití našeho „kratkeho“ dialektu,
který je tak známý všem obyvatelům Moravskoslezského kraje. I když hra trvá 3 hodiny 15
minut, stejně to uteče jako voda a bránice dostanou zabrat.
Vstupenky mám již u sebe, přineste si rovnou peníze. Přednost mají ti, kteří využijí společnou
dopravu naším autobusem. Výhody cesty s námi naleznete níže a v přiloženém souboru.
Dlouho neváhejte, už teď mám zamluveno 30 ks vstupenek!
Opět platí pravidlo: "Kdo dříve přijde, sedí blíže k jevišti"!
Veškeré informace o představení naleznete v této příloze zde.
Zdraví Mgr. Jiří Okrouhlý Ph.D. (organizátor)
PROČ CHODIT S NÁMI DO DIVADLA?!
Divadlo je výborný dárek pro příbuzné nebo netradiční rande pro vaše drahé protějšky.
Můžete vzít i rodiče za studentské ceny (běžná cena vstupenky – 300 - 400 Kč).
Rodiče vám raději přispějí na „kulturu“, než na další „zbytečné“ multi-kino .
Když využijete naší dopravy autobusem, nastoupíte před školou (nebo u radnice),
odvezeme vás před divadlo a zase zpět. Neplatíte drahé parkovné, nehledáte místo
v přeplněném centru Ostravy, nedobíháte do divadla na poslední chvíli nebo po
začátku představení.
5. Nebaví vás číst dramata v knižní podobě? Máte pravdu, divadelní hru je vždy lepší
vidět naživo.
6. Většinu zhlédnutých představení můžete použít k maturitě z CJL a můžete si takto i
splnit dvě povinná divadelní představení za rok (třídy dr. Okrouhlého).
7. Vstoupíte do světa umění, kultury, vybraného chování a oblékání (100% tam
nepotkáte nikoho v džínách a roztrhaném tričku – kromě těch škol, které tam
„naženou“ studenty povinně).
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DIVADLO PROSTĚ ŽIJE!

!!! POZOR !!!
večerní návštěva muzikálové komedie

DONAHA! (Hole dupy)
Terrence McNally, David Yazbek

JIŽ PODRUHÉ BĚHEM 5 LET!!!
Komediální muzikál v ostravském hávu (i jazyce) je bestsellerem
našeho divadla
Ptáte se, jak je to možné? Muzikál Donaha! již několik let
úspěšně brázdí světová i česká jeviště. Jeho hrdiny jsou
muži, donedávna ještě zaměstnanci hutí, strojíren či
sléváren. Náhle však přijdou o práci a hledání nové je
marné. A tak se odhodlají k bláznivému kousku: rozhodnou
se vytvořit pánskou striptýzovou skupinu, aby uživili sebe a
své rodiny.
Z toho samozřejmě plyne množství divokých a komických
situací. Napadlo nás, že kulisy, v nichž se příběh odehrává,
se nápadně podobají jistému městu na severu Moravy. A
pak už nebylo daleko k úvaze, že hrdinové příběhu by měli v
onom městě nejen žít, ale zcela přirozeně mluvit i jeho řečí.
A protože nikdo nevládne „ostravštinou“ (nebo
„ostravakovštinou“, chcete-li) lépe než věhlasný blogger,
nabídli jsme mu, aby kus znovu „přeložil“. K naší velké
radosti nabídku přijal (http://denik.ostravaka.cz/).
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Obsah + recenze

Donaha - Hole dupy
Divadlo Jiřího Myrona Ostrava
úterý 26. 2. 2019
18:30-21:45 (odjezd 17:45 h ze zastávky Těšínská před školou)
50 ks
155 Kč vstupenka + 70 Kč autobus
http://www.ndm.cz/cz/cinohra/predstaveni/245-donaha-hole-dupy/2014-05-06/5851/

Peníze za vstupenky a dopravu platit u Mgr. Okrouhlého Ph.D.

