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Kdysi a kdesi, někde za sedmero horami, patero údolími
a několika rybníky, bylo nebylo jedno malé království. V něm
kraloval král Jaromír s královnou Pepičkou. Ovšem král to byl
velmi chudý…
Hned za kopcem bylo velké království krále Ferdinanda
a královny Berty. Ti byli bohatí, poddaných měli spousty
a peníze od nich vybírali po koších. Až příliš! Však také nebyli obyvatelé jejich království tak spokojení, jako u Jaromíra
a Pepičky. Ferdinand byl samolibý a Berta jakbysmet…
I co se nestalo, král Jaromír musel čelit válce s bohatým sousedem. Jak se do ní chudý král vypravil? To vám naše pohádka prozradí.
V pohádce je opět ponechán prostor pro nejmladší herce děti, které doplňují dění v království.
Ve hře jsou použity části skladeb renesančních a dalších autorů, jejichž užití spadá pod licence Creative Commons jako
volná díla.
Pohádka je určena pro předškolní i školní děti. Představení
trvá cca 40 minut.
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uvádí pro děti pohádku

JAK SE CHUDÝ
KRÁL DO BOJE
CHYSTAL
Podle známého úsloví sepsal
principál souboru

ONDŘEJ
SEDLÁČEK

O PŘEDSTAVENÍ

Hudba
Ze skladeb renesančních a dalších autorů
připravil Ondřej Sedláček
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Ondřej Sedláček (* 1975) je absolventem hudebně dramatického
oboru „tvorba textu a scénáře“ VOŠ Konzervatoře Jaroslava Ježka
v Praze. V roce 2009 obnovil činnost OČB Orlice v Potštejně. Jako
principál, kmenový autor a režisér ji vede a uskutečnil s ní již řadu
premiér svých her pro děti i dospělé. Mimo to průběžně publikuje
a vydal několik knih. Věnuje se též poradenství a lektorské činnosti
na poli reklamy a komerční komunikace. Více na: www.drej.cz.

O DIVADLE
Všechno podstatné o historii, současnosti i repertoáru
OČB Orlice, Potštejn, najdete na:
www.divadlo.potstejn.cz

Děkujeme všem, kteří k obnově divadelního
života v Potštejně přispěli a nadále přispívají…

