inoherní klub uvádí:
www.cinoher niklub.cz

Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2017 se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
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KUK / soubor KUK-U-ŘICE

ČERNOŠSKÝ PÁN BŮH
Příběhy, které s neopakovatelným humorem zachycují události
od stvoření světa... přes potopu... až k příběhům židovských
králů... tak, jak si je představovali američtí černoši.

ledna 2017 / neděle / 18.00

Autorská dramatizace volně podle předlohy Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti Roarka Bradforda / Překlad:
Josef Mach, Emanuel Tilsch, Emanuela Tilschová / Režie: Ivana Sobková / Scénář a scénografie:
Ivana Sobková a soubor / Hudba: černošské spirituály (vlastní texty); od 2016 původní hudba J. Štrbové
/ Choreografie: Soubor / Hrají: Františka Bakošová, Karolína Beranová, Apolena Foltýnová, Michael
Magera, Amálie Nováková, Robin Plitz, Zuzana Sobková, Hynek Tajovský, Hana Vítová, Jakub Zeman.

ZE ŽIVOTA HERCŮ...
aneb HERCI NEBO HMYZ?
Téma: Umění je svoboda a hranicí svobody je odvaha.
Divadelní režie: Ivana Sobková / Filmová režie Adam Kratochvíl / Hrají:
Hynek Tajovský, Vendelín Urban (skupina KUK-zpátky, 17-19let) / Filmové
dotáčky: Adam Kratochvíl (skupina KUK!).
Autorské představení dvou studentů herectví s použitím vlastních dialogů
i textů známých divadelních her… „Budeme herci…?! Jsme herci…?!
Hrajeme divadlo, studujeme role, hledáme uplatnění, prosazujeme se…
Co opravdu chceme? Co opravdu budeme? Co je to ,umění‘ a ‚umělec‘…
Nemáme odpovědi, ale máme spoustu otázek…“ Součástí představení
je projekce/filmové dotáčky, které vznikly ve spolupráci se studentem
režie na FAMU.
http://www.kukdivadlo.cz/inscenace/ze-zivota-hercu/
Divadlo KUK! (Klub Uměleckých Katastrof) sdružuje v současnosti šest
skupin – „KUKačky – mini kuk!“, „KUKíci - malé kuk! I.“, „KUKátko - malé kuk!
II.“, „KUk-u-řice – střední Kuk!“, „Velké KUK!“ a „KUKzpátky – Zpátečníci“. Pracuje při Základní umělecké škole Štítného, Praha 3 a jako Dětské
divadelní studio DAMU. Je složen z mladých divadelních nadšenců – od
předškoláků po vysokoškoláky. Jeho posláním je práce na nových a netradičních inscenacích, experimentování s výrazovými prostředky a našimi
možnostmi. Soubor se doposud prezentoval pod názvem Koukej! a posléze KUK!
vstupné 90 Kč

