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O HŘE
Satiricky laděná komedie o životě v manželství i mimo něj se
odehrává v současnosti, ve fiktivním českém městě.
Hlavními aktéry jsou manželé středního věku Karel a Květoslava
Veselí. On je obchodní poradce ve financích, ona rehabilitační
sestra.
Manželé spolu samozřejmě mají drobné neshody - jak je ostatně
běžné v každém manželství. Při jedné výměně názorů však
zazní zcela konkrétní termín: „krize středního věku“. Proto se
Karel rozhodne zajít k odborníkovi. Tím je Jindřich Čermák psychiatr a psycholog v soukromé praxi, Karlův bývalý spolužák.
Během jeho návštěvy v ordinaci vstupuje do děje i doktorova
kolegyně - Zuzana Svobodová. Je to psycholožka a
psychoterapeutka - „čerstvá“ absolventka školy. Ta vnáší do
problematiky mladý „ženský“ pohled.
Pohledy na věc se během děje u všech čtyř aktérů promísí,
promění, přiblíží i oddálí, čímž dojde nejen k úsměvným
situacím, ale i k momentům, které jistě „osobně“ osloví
mnohého diváka.
Hru glosuje Oddávající ze svatby Veselých a anděl Amor.

O AUTOROVI
Diplomovaný textař a scenárista Ondřej Sedláček (*1975) je
absolventem hudebně dramatického oboru VOŠ Konzervatoře
Jaroslava Ježka v Praze.
V roce 2009 obnovil OČB Orlice v Potštejně. Jako principál,
kmenový autor a režisér ji vede a uskutečnil s ní řadu premiér
svých her pro děti i dospělé, jakož i mnohé další kulturně
společenské akce.
Mimo to publikuje, vydal několik knih a je autorem písňových
textů, scénářů, libret a hudby.
Věnuje se též poradenství a lektorské činnosti na poli reklamy,
komerční komunikace a psaní textů. 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…

