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O POHÁDCE

Pohádka staví na klasických „pohádkových“ příbězích a postavách. V tomto případě princezna Luisinka
- mladá dívka, která chce dělat jen to, co ji baví, což
pochopitelně nejde - stojí před úkolem převzít správu
království. Král je totiž už „starý“, královských povinností má dost a rád by si užil klidný odpočinek - nejlépe na rybách. Královna situaci chápe a snaží se dceři
pomoci při výběru manžela / nového krále.
Zásadní roli sehraje královský rádce, který se snaží vytěžit ze své důležité pozice u dvora maximum. A pochopitelně by nejraději získal jak princezninu ruku,
tak královskou korunu.
Na novou hlavu království je vypsán „konkurz“, ve
kterém se o princeznu a korunu utkají šlechtic Chytrýn z Chytrýnova, šlechtic Hof von Bahnhof a jinoch
Jura - šikovný a sympatický mladý hoch.
Hru glosuje jednoduchými melodickými písničkami
královský šašek.
Pohádka je určena pro předškolní i školní děti, představení trvá zhruba půl hodiny.

O AUTOROVI

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, vydal několik knih a jako
autor textů a hudby spolupracuje s divadelními a hudebními soubory.
Kromě toho se věnuje poradenství a lektorské činnosti na poli reklamy a komerční komunikace.
Více na: www.drej.cz.

O DIVADLE

Vše podstatné o historii, současnosti i repertoáru
OČB Orlice, Potštejn najdete na internetu na:

www.divadlo.potstejn.cz

