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Černé divadlo Jiřího Srnce projelo se svými představeními skoro celý svět. Získalo mnoho
ocenění a ovlivnilo spoustu dalších umělců. V posledních dvaceti letech měl soubor divadla
zázemí v prostorách Sokola, kde divadelníci připravovali svá představení a kam se z nich opět
vraceli.

Záměrem Rodinného centra Pexeso je vylepšování života na Zbraslavi, podpora komunitních
aktivit a realizace kulturních projektů. Prostě snaha, aby se nám na Zbraslavi příjemně a hrdě
žilo. Zástupci Pexesa oslovili vedení Divadla Jiřího Srnce se záměrem znovuotevřít prostor
divadla veřejnosti. Vybudovat místo setkání s pestrou nabídkou kulturních programů od
divadelních představení samotného souboru Černého divadla Jiřího Srnce, anebo externích
divadel, přes filmové projekce, koncerty, workshopy po galerijní a festivalové aktivity.

Oběma partnerům se myšlenka společného projektu líbila… Divadlo Jiřího Srnce by se rádo
otevřelo veřejnosti a stalo součástí Zbraslavi a Pexeso velmi vítá možnost, že by se Zbraslav
stala jakousi „kapličkou“ černého divadla a možná i imaginární „cihlou“ na stavbě genia loci,
kterou minulé generace pro Zbraslav „vystavěly“.

Tento rok je pro Divadlo Jiřího Srnce navíc zásadní:
- Soubor existuje od roku 1961, letos tedy slaví 50. narozeniny!!!
- Principál Jiří Srnec letos v plné síle oslavil své 80tiny!!! a navíc převzal z rukou pana
prezidenta medaili Za zásluhy v oblasti kultury!!!

Tolik důvodů k oslavě! A proto... 25.11. v 18:00h společně znovuotevíráme Divadlo Jiřího Srnce
na Zbraslavi veřejnosti a přitom oslavujeme a těšíme se na další realizace projektu.
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První divadelní představení se nazývá Putování černým divadlem Jiřího Srnce a jedná se v
pravém slova smyslu o představení se divákům. Návštěvníci se setkají nejen s principálem, ale
i s dalšími tvářemi souboru, shlédnou ukázky černého divadla, uvidí, jak některé „triky“ fungují a
možná si budou moci iluzi představení zkusit i na jevišti…

Těšíme se na vás všechny od 6 let (vzhledem k délce a času představení se jedná pouze o
doporučenou věkovou hranici:). Pro ty menší, anebo ty z dětí, které by vás nechtěly na
představení doprovodit, organizujeme v Pexesu „Pyžamový večírek“. Jedná se o pohlídání dětí
- i přes noc. A aby o nic nepřišli, i pro tyto nocležníky chystáme v Pexesu program s
divadélkem.

Do projektu Znovuotevření Divadla Jiřího Srnce na Zbraslavi se zapojují také další organizace,
mezi ty nejdůležitější patří TJ Sokol Zbraslav a MČ Praha-Zbraslav. V případě, že máte zájem
na projektu spolupracovat, kontaktujte nás, rádi se s vámi setkáme.

Ale nyní se již těšíme na poslední listopadový pátek v divadle!
Základní informace o představení:

KDE: Divadlo Jiřího Srnce, U Lékárny 597, Praha 5 – Zbraslav, v budově TJ Sokol Zbraslav
CO: Putování Černým Divadlem Jiřího Srnce
KDY: 25.11.2011 v 18:00h
Rezervace vstupenek: divadlo@pexeso.org
Cena vstupenky: 200 Kč, snížené vstupné (do 12 a nad 65 let) 150 Kč
VSTUPENKY JE MOŽNÉ ZAKOUPIT
- na recepci Rodinného centra Pexeso (Žitavského 497, Praha 5 Zbraslav, zadní trakt
polikliniky, tel. 721 518 248 po-čt 8.30-12.30 a 14.30-18.30, pá 8.30-12.30 a 13.00-17.00)
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- v Městském domě v kulturním oddělení (U Malé řeky 3, Praha 5 Zbraslav, tel. 257 111 801)
- v Knihkupectví U Stromečku (Elišky Přemyslovny 434, Praha 5 Zbraslav, tel. 257 921 162 po čt 8:30 - 17:30, pá 8:30 - 16:30)
- na místě v den představení

NAVÍC: možnost hlídání dětí v Pexesu v rámci Pyžamového večírku.
KE STAŽENÍ:
Tisková zpráva
Plakát ve formátu PDF
Plakát ve formátu JPG
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