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Festival německého jazyka začne v Praze 
19. listopadu
Praha - Pražský divadelní festival německého jazyka, 
jehož 21. ročník se uskuteční od 19. listopadu do 
5. prosince na několika scénách, v úterý představil 
program. Prestižní přehlídka nejvýraznějších divadelních 
produkcí z německy mluvící oblasti uvede desítku 
inscenací, řekl šéfdramaturg Petr Štědroň, který je 
ředitelem Divadla Na zábradlí. Podle ředitelky festivalu 
Jitky Jílkové obsahuje většina představení silnou 
politickou výpověď.

13.9.2016

Lars Eidinger v 250. představení " Hamlet ".

Festival zahájí v Divadle na Vinohradech inscenace Shakespearova 

Hamleta v režii Thomase Ostermeiera z berlínského divadla 

Schaubühne am Lehniner Platz. 

„V Shakespearově roce, tedy 400 let po smrti velkého dramatika, 

chceme mít v programu jeho stopu. Berlínský Hamlet je skvostnou, 

silnou, obrazivou inscenací, po níž jsme dlouho toužili," uvedl 

Štědroň. V titulní roli se představí Lars Eidinger. Téměř dvacet 

postav je ztvárněno šesticí herců, kteří neustále střídají své role.
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Národní divadlo připravilo 
festival k Havlově poctě
(/kultura_region/narodni-
divadlo-pripravilo-festival-k-

Jakub Hrůša vedl Českou 
filharmonii na festivalu 
Dvořákova Praha
(/kultura_region/jakub-

Koncerty Bílé v Praze budou 
komornější než v Bratislavě
(/kultura_region/koncerty-
bile-v-praze-budou-

Ředitel Pražské 
konzervatoře Trojan chce 
po šedesátce více tvořit
(/kultura_region/reditel-

Bývalí studenti designu, 
které učil Jiří Pelcl, mají 
výstavu
(/kultura_region/byvali-

Pětadvacet nejvtipnějších 
OBŘÍCH REKLAM, které jste 
kdy viděli
(http://sip.denik.cz/zabava-

VIDEO: Když posedne 
ďábel... Trojici puberťaček 
museli vymítat několik 
hodin!

Odvážnější ještě nebyla! 
Modelka se vzácnou nemocí 
ukázala dvoubarevná PRSA!
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Moderátor Honza Musil se 
ŽENIL! Ze svatby nechtěl 
estrádu, ale...
(http://sip.denik.cz/celebrity/moderator-

Zlobivá hvězda má novou 
módu: KRÁTKÉ TRIČKO a 
odhalený zadeček!
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ČTENÍ ODJINUD 

Do Česka se žene vydatný déšť ze západu. 

Sledujte radar, kdy dorazí k vám

(http://pocasi.blesk.cz/clanek/zpravy-

pocasi/418823/do-ceska-se-zene-vydatny-

dest-ze-zapadu-sledujte-radar-kdy-dorazi-

k-vam?
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Nový Zéland trápí nedostatek spermatu, 

na pomoc jde Sperman!
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Theatertreffen 2016
V rámci festivalu se dále představí tři inscenace, pozvané na 

prestižní berlínské Theatertreffen 2016. První dvě jsou 

dokumentární produkce „Kameny zmizelých – Staatstheater", 

připomínající osudy židovských divadelníků za 2. světové války, 

inscenaci izraelské režisérky Yael Ronen „The Situation", vyprávějící 

příběhy přistěhovalců z Palestiny, Izraele a Afganistánu 

v současném Německu.

Švýcarským příspěvkem bude inscenace Hans Schleif v režii Juliana 

Kleina. Schleif je jméno dědečka esesmana, o němž vypráví jeho 

vnuk Matthias Neukirch, herec curyšské činohry.

Hra o revoluci a loutkové představení
Drama Pověření z německého divadla Staatsschauspiel Hannover 

se zamýšlí nad tím, kam vedou revoluce. Účinkuje v něm známá 

divadelní a filmová herečka Corinna Harfouchová.

Rakouská inscenace F. Zawrel – Geneticky a sociálně méněcenný je 

loutkovým představením o nacistických pokusech na dětech, které 

zpracovali loutkoherec Nikolaus Habjan a režisér Simon 

Meusberger. Inscenace získala Nestroyovu cenu v kategorii Nejlepší 

off-produkce.

Buňka číslo
Dále bude například uvedena nová divadelní hra Petry Hůlové 

Buňka číslo, volně inspirovaná lucemburským spisovatelem 

Rogerem Manderscheidem. Projekt vznikl v koprodukci 

Lucemburského velvyslanectví v Praze, Studia Hrdinů a pražského 

festivalu.

Zajímavý bude i domácí příspěvek – Cena Josefa Balvína za nejlepší 

inscenaci německojazyčného textu byla letos udělena souboru 

Lachende Bestien za zpracování textu Wernera Schwaba 

Pornogeografie. Přehlídku zakončí dramatizace románu Effi Briest, 

s níž přijede Deutsches Schauspielhaus Hamburg.

Dvě stovky produkcí
Předchozí ročníky představily dvě stovky produkcí, šlo o zahraniční 

i česká divadla, soubory a sólisty. Mezi těmi byli Peter Ustinov, 

Maximilian Schell, Klaus Maria Brandauer, Bruno Ganz či Gisela 

Mayová.

Podle Jílkové tu nejčastěji, třináctkrát, hostoval vídeňský 

Burgtheater. Desetkrát byla zastoupena mnichovská scéna 

Kammerspiele, devětkrát Thalia Theater z Hamburku a berlínská 

divadla Deutsches Theater a Volksbühne. Českých kolektivů byl 

tucet.
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Vyhrajte s Dopravní jedničkou školu smyku 

a jízdu Hummerem! 

(http://www.frekvence1.cz/souteze-

akce/vyhrajte-s-dopravni-jednickou-skolu-

smyku-a-jizdu-hummerem-23784.shtml)

Dceři Patrasové a Slováčka došla 

trpělivost: Rodičům řekla do očí krutou 

pravdu!

(http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

ceske-celebrity/418487/dceri-patrasove-a-

slovacka-dosla-trpelivost-rodicum-rekla-

do-oci-krutou-pravdu.html?
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PSÍ SPECIÁL: Jak a kde si vybrat toho 

správného psa?
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