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ZVOLEN: Otvorenie i premiéru ZHZ presúvajú kvôli
počasiu zo zámku do divadla
7. Jún 2013 / TASR

Nekomentované

Zvolen 7. júna (TASR) – Spod otvoreného neba na nádvorí zámku, pod strechu divadla, sťahuje
Divadlo J.G. Tajovského vo Zvolene dnešnú premiéru muzikálu Prekliaty básnik. Predstavenie
zároveň otvorí 40. ročník Zámockých hier zvolenských (ZHZ).
V interiéri divadla sa zároveň uskutoční aj zajtrajšia druhá premiéra muzikálu a jeho ď alšie tri
reprízy. Zmeny sú podľa vedenia divadla nutné, vzhľadom na nestálosť počasia. O mieste konania
ď alších predstavení ZHZ bude rozhodovať vedenie každý deň a to podľa prognózy meteorológov.
Návštevníkov ZHZ na Zvolenskom zámku tento rok privíta nové hľadisko. Na nádvorí budú nové
plastové stoličky rovnaké ako na štadiónoch. Divadlo však odporúča divákom vziať si pre istotu aj
deky. Kapacita hľadiska zostáva rovnaká ako po minulé roky – teda 525 miest.
ZHZ otvára príbeh najznámejšieho francúzskeho básnika konca stredoveku – Francoisa Villona v
réžii Martina Kákoša. Autorom libreta a textov piesní je Marek Maď arič, autor mnohých filmových
scenárov, rozhlasových divadelných a televíznych hier. Hudbu skomponoval Henrich Leško, ktorý je
okrem iných diel aj autorom hudby k známemu muzikálu Báthorička.
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STRUČNE
14:19 DOPRAVA: Spoje menia od nedele aj
niektorí autobusoví dopravcovia
14:11 Čína: Knižnica chce zachovať techniky
potrebné na reštaurovanie starých kníh
14:03 Afganský vojak obrátil zbraň na
inštruktorov, zahynuli traja vojaci NATO
14:00 ZÁMUTOV: Rómsku časť obce zachvátil
stavebný boom
14:00 SKALICA: Začne sa diecézna fáza
blahorečenia Jána Havlíka
13:50 A. CIPRAS: Priznanie MMF neprinesie
zmiernenie tvrdých úsporných opatrení
13:46 MARTIN: Mesto sa pustilo do rozsiahlej
rekonštrukcie domu smútku
13:45 Čína: Požiar autobusu spôsobil samovrah,
ktorý aj sám zahynul
13:38 POVODNE: V Dobrohošti sú pivnice pod
vodou
13:36 POVODNE: Váh v Komárne zaplavil
prevádzky v areáli bývalého bitúnku

NAJČÍTANEJŠIE

Aj ostatní tvorcovia sú známe, renomované osobnosti slovenského divadelníctva. Originálnu
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scénografiu vytvoril Štefan Hudák, dobové kostýmy, ktorých je zhruba sto, sú dielom Ľudmily
Várossovej. Tanečným choreografom je Jaroslav Moravčík. V 2,5-hodinovom predstavení účinkuje
takmer 40 hercov, spevákov, tanečníkov.
Okrem domácej premiéry sa diváci môžu tešiť aj na hosťujúce divadlá. Vo štvrtok, 13.júna sa
predstaví Divadlo A. Bagara z Nitry a ich najnovšia komédia o zákulisí politiky Parazit – umenie
preraziť.
Nasledujúci deň, 14.júna privezie do Zvolena svoju najnovšiu hru Jááánošííík po tristo rokoch
Radošínske naivné divadlo. V sobotu 15.júna uvedie Štúdio L+S úspešnú konverzačku Na fašírky mi
nesiahaj, v ktorej sa predstavia Milan Lasica a Milan Kňažko.
Dramaturgovia ZHZ mysleli aj na detského diváka, pre ktorého pripravili na nedeľu, 16. júna
predstavenie Slovenského komorného divadla Martin Muflón Ancijáš. V pondelok, 17. júna uvedie
Spišské divadlo hru Všetko o mužoch.
Ako pravidelný zahraničný hosť sa predstaví obľúbené Městské divadlo Brno s veľkolepým

1. Šokujúci zvrat v prípade kontroverznej sexuálnej
výchovy na školách: Chorváti dali všetkým peknú
lekciu!
2. Lekár zachytil vzácny okamih – novorodenec v
neporušenom plodovom vaku
3. Austrália oficiálne uznala nové pohlavie:
Neutrum
4. V Komárne presakujú spodné vody, v Štúrove
navýšia ochranný múr
5. Polícia evakuovala poslancov z parlamentu
obkľúčeného demonštrantmi v Sarajeve
6. Proti vystúpeniu Iron Maiden rozbehlo petíciu
Spoločenstvo sv. Jozefa
7. AGRO: Začal sa samozber jahôd, ovocinári
hovoria o slabej sezóne
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muzikálom Zorro, ktorý v rytme flamenco a piesní Gipsy Kings vyrozpráva príbeh legendárneho

Komárno sa nám podarí pred
Dunajom udržať, verí minister
Kaliňák

pomstiteľa.
Jubilejný ročník zavŕši svoju činohernú časť v stredu 19. júna Galavečerom k jubileu ZHZ, po ktorom

Most Márie Valérie v Štúrove je
zavretý, maďarská strana má
problémy

DJGT odohrá svoju minuloročnú zámockú premiéru, komédiu Lekárske tajomstvo.
V rámci festivalu, 17.júna sa tiež uskutoční Cyrilometodiáda – krajský festival záujmových

Zomrel lekár, ktorý pustil štáb
Formanovho filmu do 'Kukučieho

a prezentačných aktivít s korunováciou Kráľa pisateľov a Kráľa čitateľov Banskobystrického kraja pri
príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov na naše územie.

hniezda'

Operná časť sa potom uskutoční od 23. júna do 30. júna 2013 a celá sa ponesie v duchu Verdiho
opier a skladieb. Na Zvolenskom zámku v priebehu niekoľkých dní diváci uvidia Mackbetha, La
Traviatu, Requiem, Rogoletto, Il Coprsaro a Nabucco, niektoré aj so zahraničnými hosťami.
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Podobné články:
1. ZVOLEN: Noc hudby bude na zámku i námestí v réžii Městského divadla z Brna
2. ZVOLEN: Jubilejné ZHZ začínajú rebelom Francoisom Villonom
3. ZVOLEN:Jubilejné ZHZ začínajú rebelom Villonom autorskej dvojice Maď arič – Leško
4. ZHZ začínajú kolotoč takmer 20 predstavení premiérou hry Lekárske tajomstvo
5. KULTÚRA: Operná časť ZHZ začne slovenskou premiérou opery Fedora

Dunaj naďalej stúpa v Komárne a
Štúrove

ANKETA
Špehovanie občanov cez internetovú
komunikáciu a sledovanie hovorov, ako sa
momentálne prevalilo v USA a Veľkej Británii je
podľa vás:
Potrebné, kvôli boju s terorizmom a súhlasím

