ČTVRTEK 4. 7.
18:30 Slavnostní zahájení festivalu
19:00 OČB Orlice, Potštejn:
historický kus 2 až 3 doby

(Jaroslav Vrchlický, Ondřej Sedláček,
režie: Ondřej Sedláček)
„Činnost OČB Orlice byla po cca 45 letech
obnovena v roce 2009. Navazuje na úspěšnou
tradici potštejnského divadelního života, která
sahá až do poloviny 19. století. Současný
soubor nyní vstoupil do své 5. sezóny a má za
sebou již pět premiér vlastních her pro dospělé
a čtyř pohádek, též autorských...“

Program

1. ročníku
letního festivalu
pro děti i dospělé

Divadelní
Potštejn
Koná se na hradě
Potštejně ve dnech
4. až 7. července 2013.

20:00 Večer vyvrcholí vystoupením

„Zpívajícího právníka” JUDr. Iva Jahelky

PÁTEK 5. 7.
16:00 DS Zdobničan, Vamberk:
westernový pohádkový muzikál (pro děti)
Tři rudá brka náčelníka Vševěda

(Petr Richter, Jiří Burián, režie: Milan Perger)
„Divadelní spolek Zdobničan Vamberk datuje
své počátky do roku 1883, kdy se místní
rozhodli založit ochotnický spolek. Od té doby
je spolek aktivní a má za sebou desítky
představení pro děti i dospělé. Zdobničan se
pravidelně účastní divadelních přehlídek a
festivalů a odnesl si již řadu ocenění...“

SOBOTA 6. 7.
16:00 Loutkové divadlo MAMINY,
Jaroměř: (pro děti) O draku Bazilíškovi

(na motivy z pohádek Eduarda Basse)
„LD Maminy jsou dvě domácnosti plné odstřižků
látek, kusů překližky, pilin, šroubků, drátů...
Také čtyři hlavy plné fantazie a nápadů a osm
rukou, ochotných ty nápady realizovat... Jejich
loutky hrají dětem pro radost již od roku 2007.“

19:00 Divadlo Na Vísce, Hořovice:
komedie ve scénickém čtení
Tři ženy navíc

(Bruno Chapelle, režie: Slávka Hozová)
„Divadlo Na Vísce zahájilo svou činnost v roce
2006, v Klubu Labe v Hořovicích.
K činnosti jeho režisérka, bývalá herečka
Slávka Hozová, říká: Jezdíme každý rok
s novou hrou na postupové přehlídky. Znají nás
ve Valašském národním divadle v Karolince, v
Děčíně, na Open air Hradec Králové, na hradě
Křivoklátu či v Řevnickém lesním divadle...
A dlužno říci, že si již odvezli řadu ocenění...“

NEDĚLE 7. 7.
16:00 OČB Orlice, Potštejn:
pohádka (pro děti)
O kuchařince Majdalence

(Scénář, hudba a režie: Ondřej Sedláček)

16:30 Slavnostní zakončení festivalu

19:00 DS Na skále, Helvíkovice:
komedie Dívčí válka

(František Ringo Čech, režie: Vladimír Martínek)
„Ochotnické
divadlo
v
Helvíkovicích má
dlouholetou
tradici,
která
sahá
až
do
prvorepublikových dob. Spolek dobrovolných i
nedobrovolných ochotnických herců Skalní
umělci na tuto tradici pod vedením Ládi
Martínka navázal a v roce 2007 předvedl svůj
první kus - Červená Karkulka...“

Hraje se za každého počasí.

Vstup zdarma.
Pořadatel: obec Potštejn
Více na: www.divadelni.potstejn.cz

