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si Vám dovoluje nabídnout:

divadelní komedii Zdeňka Podskalského Návštěva mladé dámy, recitál o lásce
Anotace
Muž a žena je odvěké, věčné
a nevyčerpatelné téma
k inspiraci.
Divadelní
komedie Návštěva mladé
dámy, nabízí úsměvné
pohledy do tohoto věčně
napínavého soužití. Obrazy
z partnerského soužití
naplněné
brilantním
konverzačním ze života vzal
a televizní podobu jim dal
scenárista a režisér Zdeněk Podskalský, který se i na tu sebesrdceryvnější životní situaci dokáže
podívat v nadsázce a s úsměvem. Během jednoho představení odehrajeme několik příběhů,
v nichž uvidíte například čekajícího bonvivána a jeho čipernou protihráčku. Také dojde k
měření sil mezi mužem a ženou při náhodném setkání ve vypůjčeném bytě. Jeden z příběhů
se zase ponese v intelektuálním tónu a v dalším příběhu se přesvědčíte, že i minulost nás někdy
může dohnat. Také se dozvíte, zda je pravda, že teprve ve stáří člověk zmoudří. Pobavte se u
několika humorných scének zasazených do kostýmů 70 let. minulého století a třeba v některé
z nich najdete sami sebe.
Technické podmínky pro realizaci představení
Pro realizaci představení v plenéru je zapotřebí
rovná, zpevněná či travnatá plochu o velikosti cca.
20 x 10 m, na které MAREDIV s.r.o. postaví kovové
pódium o velikosti 6 x 4 x 0,6 m, výška scény – 2,80
m včetně pódia. Dále je zapotřebí přípojka na 380
V a 220 V pro potřeby zapojení světel a zvuku. A
zajištění sezení pro diváky. Na základě domluvy
může zajistit za úplatu MAREDIV s.r.o.
Délka představení je cca. 90 minut bez přestávky.
Čas potřebný na postavení scény - 3 hod. před
začátkem představení. Čas potřebný na uklizení scény je 1,5 hod. po skončení představení. Pro potřeby
stavby scény je nutné umožnit příjezd 3 osobních vozů s přívěsným vozíkem. Veškerý technický
personál včetně uvaděčů zajistí MAREDIV s.r.o. na své náklady.
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Cena
Kompletní cena divadelního představení Návštěva mladé dámy je složena ze tří částí
a) Umělecké honoráře 12 000,- Kč.
b) Cestovní náklady 3x osobní auto á,- 5,-Kč/km počítáno z Českých Budějovic
c) DILIA autorský poplatek 8% ze zisku. Minimální částka autorské odměny je 400,- Kč.
Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace. Rádi zahrajeme představení právě u Vás.
Miroslav Mareš – principál - Marešova divadelní společnost

