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si Vám dovoluje nabídnout:

hranou pohádku Karla Čapka se zpěvy - Pošťácká pohádka
Anotace
Pohádka Pošťácká od Karla Čapka poprvé
vyšla v Lidových novinách 14. 9. 1930. Od té
doby se dočkala mnoha filmových i
divadelních zpracování. My jsme se nechali
inspirovat textem z knihy „Devatero
pohádek“. Přijďte se podívat na pošťáka
Kolbabu, který rok a den putoval po celých
Čechách, aby doručil dopis řidiče Frantíka,
který psal své milované Mařence, ale je
takový popleta, že zapomněl na dopis nalepit
známku a napsat adresu. Co myslíte, podaří se panu pošťákovi najít Mařenku a doručit jí dopis, na který
tak dlouho čeká? A víte, že na poště v noci žijí poštovní skřítci, kteří napravují, co člověk přes den
pokazil? Přijďte se sami přesvědčit.

Technické podmínky pro realizaci představení
Pro realizaci představení v plenéru je zapotřebí
rovná, zpevněná či travnatá plochu o velikosti cca.
10 x 10 m. Pro postavení scény je zapotřebí prostor
o velikosti 4x4 m, výška scény – 2,30 m. Dále je
zapotřebí zajištění sezení pro diváky. Na základě
domluvy může zajistit za úplatu MAREDIV s.r.o.
Písníčky jsou zpívány živě bez potřeby aparatury.
V případě uvádění pohádky v rámci městských
slavností na velkém pódiu je zapotřebí zajistit
ozvučení pro 9 herců a připojení kytary.
Délka představení je cca. 55 minut bez přestávky.
Čas potřebný na postavení scény - 1 hod. před začátkem představení. Čas potřebný na uklizení scény
je 0,5 hod. po skončení představení. Pro potřeby stavby scény je nutné umožnit příjezd 2 osobních
vozů s přívěsným vozíkem.

Cena
Kompletní cena divadelního představení Pošťácká pohádka je složena ze dvou částí
a) Umělecké honoráře 6 500,- Kč.
b) Cestovní náklady 2x osobní auto á,- 5,-Kč/km počítáno z Českých Budějovic
Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace. Rádi zahrajeme představení právě u Vás.
Miroslav Mareš – principál - Marešova divadelní společnost
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