Režie

uvádí frašku

Hospoda
U TŘÍ
KŘÍŽŮ
Podle hry F. F. Šamberka
Hrůzostrašná noc
převyprávěl

Stanislav Franek

Stanislav Franek
Výprava
Jan Kopecký, Petr Hlávka a kolektiv
Kostýmy
Olina Tvrdoňová a kolektiv
Hudba
Benedikt a Ondřej Sedláčkovi
Zvuk a světla
Jan Reichl

ÚČINKUJÍ
Vypravěčka / Vraždilová
Zita Lovětinská / Jana Sedláčková
Bublina
Olina Tvrdoňová / Petra Vojtová
Bouřil
Miloš Benák / Petr Hlávka / Martin Křížek
Ficko
Jirka Burian / Stano Franek
Veverka
Radek Hrdina / Jan Kopecký
Káča
Eva Munková / Jana Myšáková /
Olga Šromová
Ponocný
Míra Huňáček

O HŘE
Hra byla napsána jako „žert o jednom jednání, pravděpodobně
kolem roku 1870.
Příběh se odehrává v noci, v hospodě ležící u cesty na dvorec
u Modrého kohouta.
Je velmi špatné počasí, vichr, déšť a hromy a blesky.
Místní společnost: hostinská Vraždilová, její nevlastní sestra
Káča, uhlíř Bouřil a uhlířka Bublina čekají, až nečas přejde.
Hrají karty.
Na vrchnostenský dvorec jedou té noci úředník pojišťovny
Von Veverka a jeho sluha Ficko vyšetřovat následky požáru.
Nedaleko hospody se jim poláme kolo u vozu a oni jsou nuceni v hospodě přenocovat.
Místní osazenstvo však nepůsobí příliš přátelsky, a tak oba
cestující nabudou dojmu, že jim jde o život.
Jak jejich přenocování dopadne, prozradí příběh...
Hru doplňuje píseň Po starých zámeckých schodech, jejíž
autorem je známý hudebník, textař, ale též herec a spisovatel Karel Hašler (* 1879, Praha, + 1941, koncentrační tábor
Mauthausen).

O AUTOROVI
František Ferdinand Šamberk, vlastním jménem František
Xaver Schamberger, se narodil 21. dubna 1839 v Praze a zemřel
25. prosince 1904 tamtéž.
Již jako mladý - pod vlivem J. K. Tyla - se začal zajímat o divadlo
a stal se hercem ochotnických souborů.
Roku 1860 nastoupil do Stavovského divadla, poté přešel do
Prozatímního divadla a v letech 1881 - 1883 byl předním členem
Národního divadla.
Byl velmi „bohémsky založen, věnoval se též malování a psaní her především frašek, které se v jeho době setkávaly s velkým úspěchem.

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…

