
 

29. května 2017 v Českých Budějovicích 

 

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově letos slaví šedesátiny 

Českokrumlovské Otáčivé hlediště čekají v letošním roce nejen oslavy 60. výročí jeho vzniku, ale 
také dvě zbrusu nové premiéry. Na programu je 92 představení, ve kterých bude uvedeno 
celkem osm titulů. Letní divadelní sezóna zde bude zahájena ve středu 6. června a potrvá až do 
10. září 2018. 

Stejně jako v loňském roce se prodej vstupenek vyvíjel již od samotného zahájení prodeje 
(v září 2017) velmi příznivě. Aktuálně jsou všechny tři činoherní tituly téměř vyprodány, diváci 
si však stále mohou zakoupit vstupenky na některý z hudebních titulů nebo na rodinné 
představení Ztracený svět. Z celkového počtu 58.957 zbývá k prodeji 7.698 vstupenek. I toto 
léto se před hledištěm v zahradě českokrumlovského zámku vystřídají všechny čtyři soubory 
Jihočeského divadla. A na co se diváci mohou těšit? 

Sezónu odstartuje soubor činohry JD s naprostou novinkou v režii ředitele Národního divadla 
Brno Martina Glasera, jehož inscenace nastudované pro plenérovou scénu v českokrumlovské 
zámecké zahradě sklízí u diváků dlouholetý úspěch. Martin Glaser spolu s dramaturgyní Olgou 
Šubrtovou jsou opět také autory scénáře k této nové inscenaci - tentokrát se zhlédli 
v hororovém žánru a my se můžeme těšit na zbrusu novou adaptaci románu Brama Stokera 
Dracula, která bude letos před točnou uvedena šestnáctkrát. 

Premiérový titul vystřídá komedie Dekameron, která je na programu od 27. června do 7. 
července. I pod tímto titulem je podepsán tandem Glaser - Šubrtová. 

Hudebním inscenacím na Otáčivém hledišti Český Krumlov přichází na chuť stále více diváků. 
V letošním hudebním bloku uvedeme Dvořákovu divácky oblíbenou Rusalku v režii a 
scénografii Jiřího Heřmana a v hudebním nastudování Maria de Rose. Vystřídá ji Verdiho operní 
drama Trubadúr, které mělo premiéru v roce 2017 a v jehož hlavních rolích uvidí diváci řadu 
tuzemských i zahraničních pěveckých hvězd. V hudebním nastudování Maria de Rose je pod 
režií této inscenace podepsán šéf opery JD Tomáš Studený. Následuje taneční divadlo Valmont 
v choreografii a režii Libora Vaculíka, ve kterém budou mít diváci možnost nově vidět světově 
proslulého tanečníka a prvního sólistu ND Praha Alexandra Katsapova, jenž přijal titulní roli 
Valmonta. Hudebními perlami nabitý blok zakončí opět soubor opery Jihočeského divadla 
znovuuvedením Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky režírované duem SKUTR. Všechny 
hudební tituly budou uvedeny v období 10. 7. – 11. 8. 2018. 

14. srpna se před točnu opět vrátí soubor činohry JD s detektivní komedií Pes baskervillský. 
V hlavní roli Sherlocka Holmese se skvěle alternují dlouholetý člen souboru Pavel Oubram spolu 
s Karlem Rodenem, hostem Jihočeského divadla. Inscenaci zde režíroval Petr Zelenka, filmový 
režisér a scénárista, který je nejúspěšnějším současným českým dramatikem doma i v zahraničí. 
O pořízení jejího záznamu projevila zájem Česká televize, která bude po tři dny natáčet 
představení, aby jej následně zpracovala pro televizní vysílání. 



   

V repertoáru sezóny 2018 na Otáčivém hledišti nebude ani letos chybět rodinné představení. 
Šéf Malého divadla Petr Hašek připravuje se svým hereckým týmem atraktivní novinku 
s názvem Ztracený svět. Podle knižní předlohy A. C. Doyla ji pro plenérovou scénu Otáčivého 
hlediště zpracoval Zdeněk Jecelín. Velikým lákadlem pro malé i velké diváky bude přibližně 15 
pravěkých ještěrů, z nichž největší bude mít kolem devíti metrů. Ti se budou spolu s ostatními 
pravěkými tvory prohánět kolem točny po zámeckém parku v inscenaci, která je kombinací 
činohry, zpěvné hudby a tance. Dobrodružnou podívanou, která pobaví malé i velké diváky, 
uvedeme v průběhu léta ve čtyřech školních, šestnácti odpoledních a čtyřech večerních 
představeních.  

Také v letošní sezóně bude zvyšovat komfort diváků na točně titulkovací mobilní aplikace 
OVERTEKST, díky které je možné sledovat texty inscenací a operní libreta na displejích chytrých 
telefonů a tabletů ve zvoleném jazyce. Titulky v českém, anglickém a německém jazyce budou 
od letošního léta opatřena všechna představení. Díky tomu můžeme na Otáčivé hlediště Český 
Krumlov pozvat nejen diváky ze zahraničí, ale například také ty se sluchovým postižením.   

V roce 1958 se před krumlovským otáčivým hledištěm odehrálo první představení, a tak si letos 
připomínáme kulaté 60. výročí tohoto našeho jedinečného divadelního fenoménu. V rámci něj 
budou mít zájemci možnost navštívit výstavu Joan Brehms (1907 – 1995): scénograf, architekt, 
malíř, kterou připravilo Národní muzeum spolu s Archivem Joana Brehmse. Po jejím úspěšném 
uvedení v lotyšské Libavě (Brehmsově rodném městě) a Rize přichází nyní její rozšířená verze 
do seminárních místností českokrumlovských klášterů, kde bude umístěna od 6. 6. do 30. 9. 
2018. Následně bude přemístěna do prostor Jihočeského divadla, kde od 10. října až do konce 
roku 2018 představí veřejnosti osobnost všestranného umělce J. Brehmse, otce principu 
otáčivého hlediště, autora původní koncepce točny a dlouholetého scénografa Jihočeského 
divadla. Výstava je pořádána ve spolupráci Národního muzea, Jihočeského divadla a Klášterů 
Český Krumlov. 

 
 
 

KONTAKTY: 
Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice 

www.jihoceskedivadlo.cz / info@jihoceskedivadlo.cz 
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Dracula / Bram Stoker 

Premiéra 6. června 2018 před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově 

Letní divadelní sezónu před Otáčivým hledištěm odstartuje již tradičně soubor činohry Jihočeského 
divadla. Inscenace Dracula, jejíž divadelní adaptaci napsali Martin Glaser a Olga Šubrtová podle 
stejnojmenného románu Brama Stokera, je prvním ze tří činoherních titulů, které zde letos diváci uvidí. 
Premiéra této inscenace bude uvedena 6. června 2018 a toto léto ji bude následovat 15 repríz. 
Režie inscenace hororového příběhu Dracula se ujal ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser, 
jehož inscenace nastudované pro plenérovou scénu v českokrumlovské zámecké zahradě sklízí u diváků 
dlouholetý úspěch.  

Ke spolupráci na tvorbě inscenace přizval Martin Glaser scénografa Pavla Boráka a kostýmní výtvarnici 
Markétu Sládečkovou – Oslzlou, k pohybové spolupráci pak Martina Packa. Atmosféru představení 
dotváří hudba Jiřího Hájka a světelný design Martina Špetlíka. V titulní roli nemrtvého démona hraběte 
Draculy uhrane diváky svým pohledem Petr Halíček, role doktora Van Helsinga byla svěřena Pavlu 
Oubramovi, v dalších rolích zazáří například Václav Švarc, Kamila Janovičová, Beáta Kaňoková, Daniela 
Bambasová, Tomáš Drápela, Jan Dvořák, Teresa Branna a další…  

Anotace k představení / Nemrtvý démon hrabě Dracula opouští svůj hrad v Transylvánii, aby rozšířil své 
pole působnosti a našel ženu, jejíž portrét ho okouzlil. Nikdo netuší, jak nebezpečný je ten uhrančivý 
cizinec. Nikdo, až na doktora Van Helsinga... 
 
Divadelní adaptace / Martin Glaser, Olga Šubrtová 
 
Inscenační tým: 
Režie / Martin Glaser 
Dramaturgie / Olga Šubrtová 
Scéna / Pavel Borák 
Kostýmy / Markéta Sládečková - Oslzlá 
Hudba / Jiří Hájek 
Světelný design / Martin Špetlík 
Pohybová spolupráce / Martin Pacek 
Asistentka režie / Adéla Průdková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termíny uvedení: 
6. – 23. června 2018 

 
 
Osoby a obsazení: 
Dracula / Petr Halíček 
Jonathan Harker / Václav Švarc 
Mína, jeho snoubenka / Kamila Janovičová 
Lucy / Beáta Kaňoková 
Agatha, její matka / Daniela Bambasová 
Dr. Van Helsing / Pavel Oubram 
Arthur, hrabě / Tomáš Havlínek / Ondřej Novák 
Quincey / Ondřej Veselý 
John, lékař / Tomáš Drápela 
Renfield, blázen / Jan Dvořák 
1. upírka / Teresa Branna 
2. upírka / Veronika Lapková 
3. upírka / Nikol Kouklová 
Hostinská / Dana Verzichová 
Hostinský / René Šmotek 
Kněz angl., Hawkins / Jiří Untermüller 
Komorná / Jaroslava Červenková 
Kněz transylvánský / Jan Kaštovský 
Inspektor / Jakub Urbánek 
Mnich / Petr Červinka 

 



   

Ztracený svět / A. C. Doyle 

Premiéra 23. června 2018 před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově 

Odpolední rodinná představení před Otáčivým hledištěm jsou oblíbenou a hojně navštěvovanou atrakcí. 
Na tuto právě začínající sezónu zde umělecký šéf Malého divadla Petr Hašek se svým souborem 
připravuje inscenaci Ztracený svět, jejíž scénář zpracoval Zdeněk Jecelín podle knižní předlohy A. C. 
Doyla.  

Letošní divadelní podívaná pro celou rodinu přivede před točnu nejen několik pravěkých ještěrů 
velikosti až 9 metrů, ale také spoustu prehistorických zvířat a opolidi. Na výrobě obřích loutek dinosaurů 
pracovalo více než patnáct osob. Loutky jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako letecké modely, 
přesto však není jejich váha zanedbatelná – například loutka velociraptora váží 10 kg, loutka 
Tyranosaura rexe pak dokonce 40 kg. 

Jak je v inscenacích Malého divadla zvykem, bude se i ve Ztraceném světě hodně zpívat. Autorem hudby 
je David Hlaváč, písňové texty složila Helena Kebrtová. Ján Tereba a Jitka Nejedlá jsou pak autory 
scény, kostýmů a loutek. Inscenační tým je velmi dobře sehraný již z přípravy muzikálu Kronikáři.  

Dobrodružný příběh, který pobaví malé i velké diváky, uvedeme v červnu ve čtyřech školních 
představeních, v průběhu léta v šestnácti odpoledních reprízách a dospěláci budou moci představení 
navštívit i večer od 20:00 hodin, a to 6. – 9. září.  

Anotace k představení / Kdesi v hlubinách amazonského pralesa se zastavil čas a vy ještě dnes můžete 
na vlastní oči spatřit obrovská, strašlivá zvířata z dob dávné prehistorie. Nevěříte? Toto je zpráva o 
úžasných dobrodružstvích, ve kterých se setkávají nejfantastičtější představy romanopisce s výsledky 
vědeckého bádání. Věk romantiky neminul. Chyťte si na Krumlově svého pterodaktyla! Dobrodružná 
podívaná pro všechny věkové i váhové kategorie. 
 
Scénář / Zdeněk Jecelín 
 
Inscenační tým: 
Režie / Petr Hašek 
Písňové texty a dramaturgie / Helena Kebrtová 
Scéna a loutky / Ján Tereba 
Kostýmy a loutky / Jitka Nejedlá 
Hudba / David Hlaváč 
Choreografie / Lenka Vágnerová, Martin Talaga 
Asistentka režie / Ewa Kociemska 
 
 
 
 
 
Termíny uvedení: 
23. června – 9. září 2018 

 
 
Osoby a obsazení: 
Mr. Edward Malone / František Hnilička  
Prof. George Challenger / Jan Kaštovský  
Prof. Arthur Summerlee / Martin Dobíšek  
Dr. Scott Goodman / Petr Hubík  
Lady Jane Roxton / Lucie Valenová  
Miss Margareth Hungerton / Terezie Jelínková  
Mr. John McArdle / Bartoloměj Veselý  
Mrs. Jessie Challenger / Denisa Posekaná  
Prof. Rachel Duncan / Dana Ibragimová  
Steve Bradley - novinář, Bookmaker, Poslíček / Aleš Surma  
Rozhodčí, Strážník / Vjačeslav Zubkov  
Náčelnice opolidí / Denisa Posekaná  
Amazonští indiáni / Aleš Surma, Bartoloměj Veselý,   
                                    Vjačeslav Zubkov 

 

https://www.jihoceskedivadlo.cz/ansambl/6249-frantisek-hnilicka
https://www.jihoceskedivadlo.cz/ansambl/6059-jan-kastovsky
https://www.jihoceskedivadlo.cz/ansambl/6248-martin-dobisek
https://www.jihoceskedivadlo.cz/ansambl/563-petr-hubik
https://www.jihoceskedivadlo.cz/ansambl/6276-lucie-valenova
https://www.jihoceskedivadlo.cz/ansambl/6274-terezie-jelinkova
https://www.jihoceskedivadlo.cz/ansambl/6078-bartolomej-vesely
https://www.jihoceskedivadlo.cz/ansambl/136-denisa-posekana
https://www.jihoceskedivadlo.cz/ansambl/5551-dana-ibragimova
https://www.jihoceskedivadlo.cz/ansambl/6275-ales-surma
https://www.jihoceskedivadlo.cz/ansambl/5602-vjaceslav-zubkov
https://www.jihoceskedivadlo.cz/ansambl/136-denisa-posekana
https://www.jihoceskedivadlo.cz/ansambl/6275-ales-surma
https://www.jihoceskedivadlo.cz/ansambl/6078-bartolomej-vesely
https://www.jihoceskedivadlo.cz/ansambl/5602-vjaceslav-zubkov
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