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Vianoce v divadle 2016

DARČEK
Pomaly končí dušičkové ticho. Cintoríny sú opäť upratané a vyzdobené. Okrem
tradičných venčekov a sviečok pribudlo aj
kopu plastových a blikajúcich nezmyslov.
A tak vyprodukujeme kopu plastového
odpadu s ktorým si už naša Zem nevie rady.
Klasické chryzantémy a čečinu doplnili
umelé kvety všemožných farieb a tvarov.
Teplo voskových sviečok sme vymenili za
chlad ledkových svetielok na batérie. A tak
aj niekoľko dní dokážeme šíriť svetelný
smog bez vône... Naša konzumná spoločnosť len ťažko rozoznáva gýč. V snahe
zachovať tradície sa často uchyľujeme
k investíciám, ktoré vydržia dlhšie a ušetria
kopu nášho drahého času.
A teraz začne veľká vianočná reklamná
kampaň... Zo všetkých médií a supermarketov vám budú radiť čo je najlepší darček
pre vašich blízkych. Lebo protokol nášho
spolužitia vyžaduje obdariť sa navzájom.
A tak sa necháme inšpirovať neustále sa
opakujúcimi reklamami na mnohé nenahraditeľné, jedinečné a skvelé veci, ktoré
v podstate možno ani nepotrebujeme... ?
Tak čo, už ste začali písať Ježiškovi?
Skôr ako sa vyberiete na nákupy
ponúkame vám darček v podobe divadelného predstavenia. Ponúkame vám kultúrny
zážitok, príjemne strávený večer a trošku
endorfínov (hormóny šťastia, pretože sa
uvoľňujú do mozgu a spôsobujú dobrú
náladu a pocity šťastia), ktoré vaše telo vyprodukuje počas niekoľkých minút aktívnej
zábavy. V piatok, 9. decembra 2016, druhý
festivalový večer, v kultúrnom dome Samka
Dudíka na Myjave dávame

Táto divadelná hra je dielo z pera
Joachima Wolfa, v réžii Jožka Krasulu.
Je to interaktívna komédia o milujúcom
manželovi, ktorý by urobil všetko pre svoju
milovanú manželku. V hlavnej úlohe uvidíte známeho moderátora a zabávača Joža
Pročka a jeho partnerkou bude pôvabná
herečka a speváčka Andrea Profantová
Zimányiová, ktorú ste mali možnosť vidieť
aj na minuloročnom festivale v hre Všetko
o ženách.
Naši protagonisti sa nevenujú účinkovaniu v bezduchých každodenných seriáloch
na televíznej obrazovke, a tak ich možno
nepoznáte. Preto, zoznámte sa prosím:

„Je to možné?!“, ktoré mu vyniesli trikrát
ocenenie OTO v kategórii zabávač. Po
nezhodách z vedením TV pri výrobe jeho
vlastnej relácie Nikdy nehovor nikdy v rámci
ktorej prostredníctvom absurdných situácií
privádzal známe osobnosti do rozpakov,
skončil. Z televízie odišiel a spravil si
prestávku v dobre rozbehnutej televíznej
kariére, ktorá trvá dodnes.
Na nedostatok práce sa však Jožo sťažovať nemôže. Po ére veľkej popularity a slávy sa stiahol a z ušetrených peňazí si kúpil
starú hasičskú zbrojnicu, ktorú prerobil na
reštauráciu. Venuje sa podnikaniu v rodnej
dedine Halič. Je aktívnym poslancom
obecného zastupiteľstva a má neziskovú
organizáciu. Drží sa hesla, že o charite sa
nemá hovoriť, charita sa má robiť...
Popri všetkým týmto aktivitám sa stále
venuje divadlu, ako budete mať možnosť
uvidieť aj na vlastné oči a zažiť na vlastnú
kožu. A možno dostanete aj šancu si spolu
zahrať v predstavení...

Jožo Pročko vyštudoval telovýchovu,
napriek tomu, že mal odjakživa schopnosť
improvizovať a zabával široké publikum
všade kam prišiel. Niekoľko rokov po sebe
dokonca vyhrával bratislavskú Improligu
(súťaž v divadelnej improvizácii).
Herectvo vyštudoval až po revolúcii.
Bol to najlepší zabávač, človek, ktorý
dokázal vzpružiť masy a pobaviť najširšiu
skupinu divákov. Do roku 2000 bol číslom
jeden v anketách a rebríčkoch sledovanosti. Možno si ešte spomeniete na jeho
úspešné formáty ako „Slávici na ulici“,
„J.P.P. - Jožo Pročko Pokúša“, či reláciu

Účinkovala v mnohých televíznych
projektoch nielen ako herečka, ale aj ako
moderátorka. Ovláda tri svetové jazyky, je
mimoriadne talentovaná, vytrvalá a priebojná profesionálka, ktorá je v umeleckej
brandži navyše známa svojím ostrovtipom,
pokorou a vďačnosťou za všetky doterajšie
skúsenosti.
Vďaka svojmu sýtemu a pekne zafarbenému hlasu – sopránu, s ktorým vie
majstrovsky narábať sa venuje aj interpretácii piesní ako jediná speváčka v kapele
Miss Moravia. „Jej muzikanti sú medzinárodným orchestrom, vidieckou kapelou aj
big bandom zároveň. Je to hudba plná humoru, ktorá medzi extázou a sentimentom
nepozná žiadny medzistupeň.“
Už len z týchto pár informácií, pozliepaných z viacerých dostupných prameňov
musíte usúdiť, že je to človek prinajmenšom
výnimočný...
V rámci nášho festivalu VIANOCE
V DIVADLE, má nárok na darček každý,
kto príde 9.decembra 2016 o 19.hodine
do kultúrneho domu na predstavenie. Uvidíte jedinečnú komédiu, v ktorej obyčajný
banán takmer spôsobí rozpad manželstva.
A pritom niekedy stačí tak málo a všetko
môže byť ináč. Určite sa pri sledovaní tejto
výbornej zábavy nájdete v postavách aj vy.
Andrea a Jožo hovoria: „Ak by sme boli
naozaj manželia, tak sa pozabíjame.” Preto
to tak skvele medzi nimi na javisku funguje,
a preto budete z predstavenia odchádzať
domov so „svalovicou“ na bruchu. A ak
si popritom uvedomíte, že dôležitejšie ako
prijímať hmotné dary, je rozdávať lásku,
budeme radi. Veď sa blížia Vianoce! Sviatky pokoja a lásky, tak sa skúste naladiť na
tú správnu strunu už na Mikuláša. Čo keby
vám Mikuláš priniesol lístky do divadla?
Veď počas takého predstavenia možno
vyriešite aj kopu svojich rodinných problémov. Obaja naši protagonisti pochádzajú
z usporiadaných rodín a partnerských
zväzkov. Obaja majú za sebou niekoľkoročné manželské spolužitie a teda aj kopu
skúseností v dobrom i v zlom...
Tak možno vás to celé inšpiruje a zistíte, že nie je dôležité mať pod stromčekom
pre každého darček, ale že oveľa dôležitejšie, je mať v srdci pre každého miesto
a rozdávať lásku a pohodu.
Lístky na festival sa začnú predávať
v pokladnici kultúrneho domu Samka
Dudíka na Myjave už najbližší pondelok,
7.novembra 2016.
www.vianocevdivadle.sk
(Pokračovanie nabudúce...)
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Andrea Profantová Zimányiová vyštudovala hudobno-dramatický odbor na
bratislavskom konzervatóriu. Po skončení
štúdia dostala angažmán v Divadle Jána
Palárika v Trnave, hosťovala na Novej scéne, neskôr v Divadle Teatro Tatro v Nitre,
vidieť ju bolo aj v Slovenskej televízii, vo
viacerých reláciách pre deti.
Po úvodných skúsenostiach vo svojej
kariére sa rozhodla pokračovať v štúdiu
na univerzite Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien, odbor muzikál,
ktorú úspešne ukončila. Dnes patrí k špičke
(nielen) slovenskej kultúrnej scény.

