23. dubna 2018 v Českých Budějovicích

Jihočeská Thálie 2017
6. 5. 2018 od 19:00 h v Jihočeském divadle
Jako každoročně budou i letos v rámci Jihočeské Thálie oceněni nejlepší a nejoblíbenější umělci
Jihočeského divadla za výkony v inscenacích, které měly svoji premiéru v roce 2017.
Hlasování proběhne opět ve dvou rovinách. Umělecké výkony v jednotlivých oborech budou hodnotit
odborné komise. Členové těchto porot sestavených z řad novinářů, umělců i osobností činných v oblasti
kultury budou udělovat ceny Stanislavy Součkové a Karla Rodena za operní, činoherní a baletní jevištní
výkony a ceny Arnoštky a Matěje Kopeckých za jevištní výkony herců Malého divadla.
Souběžně pak probíhá divácké hlasování o nejoblíbenějšího umělce, umělkyni a inscenaci roku, a to
prostřednictvím hlasovacích lístků v prostorách divadla nebo vyplněním elektronického formuláře na
webových stránkách www.jihoceskedivadlo.cz/thalie. Započteny budou všechny divácké hlasy
odevzdané či zaslané do 2. 5. 2018. Všechny řádně vyplněné hlasovací lístky budou slosovány, vítěz
získá dvě vstupenky na představení do Jihočeského divadla či na Otáčivé hlediště v Českém Krumlově.
Ocenění umělci dostanou sošku z keramické dílny českokrumlovské akademické sochařky Stanislavy
Konvalinkové, ale také finanční odměnu Nadačního fondu Jihočeského divadla.
Také letos bude v rámci večera předána Cena Českého rozhlasu za rozhlasové herectví.
V letošním roce připravuje slavnostní večer soubor činohry v režii nové umělecké šéfky Martiny
Schlegelové. Diváci se mohou těšit na živou hudbu inspirovanou světem filmu. Mezi interprety budou
oblíbení herci, kteří v činohře Jihočeského divadla působili, působí anebo působit budou. Za všechny
jmenujme Terezu Vítů, Viktora Limra nebo Tomáše Havlínka. Prozradíme, že se diváci večera jako první
dozví řadu šokujících informací z kuloárů Jihočeského divadla.
Předávání cen Jihočeská Thálie 2017 proběhne v neděli 6. května 2018 v historické budově Jihočeského
divadla. Letos poprvé uvedeme vyhlašování v rámci festivalu SONDA / To nejlepší z vašeho divadla.
Zakládá se tak nová tradice, kdy bude právě tento slavnostní večer pomyslnou tečkou za celou sezónou.

Nominace na ceny Jihočeská Thálie 2017
Interpreti řazeni dle abecedního seznamu
Balet - ženy:
Balet – muži:

Činohra – ženy:

Činohra – muži:

Alkisti Angelatou / Cecile de Volanges - Valmont
Barbora Coufalová / Paní De Tourvel - Valmont
Julie De Meulemeester / Markýza de Merteuil – Valmont, Dekkadancers na jihu
Sebastiano Mazzia / - Dekkadancers na jihu
Zdeněk Mládek / Valmont – Valmont
István Varga / Rytíř Danceny – Valmont
Daniela Bambasová / Maude - Kalifornská mlha
Teresa Branna / Elvíra - Don Juan
Věra Hlaváčková / Lies – Opona!, Ulrika - Živý obraz, Slečna Penclosová –
Nebezpečný experiment
Tomáš Havlínek / Hennessy - Kati, Sganarel - Don Juan
Pavel Oubram / Profesor Gilroy - Nebezpečný experiment

Opera – ženy:

Marie Fajtová / Violetta Valéry – La traviata
Šárka Hrbáčková / Azucena – Trubadúr
Yukiko Kinjo / Leonora – Trubadúr

Opera – muži:

Alexandr Beň / Hrabě z Luny – Trubadúr, Germont - La traviata
Paolo Lardizzone / Alfredo – La traviata
Svatopluk Sem / Germont – La traviata

Malé divadlo – ženy:

Dana Ibragimová / Čechomoří
Denisa Posekaná / Lajka vzhůru letí
Lucie Valenová / Kronikáři

Malé divadlo – muži:

Martin Dobíšek / Jenom tři mušketýři
František Hnilička / Všechno, co jste o divadle nikdy vědět nechtěli, ale my vám
to stejně řekneme
Petr Hubík / Lajka vzhůru letí

KONTAKTY:
Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice // www.jihoceskedivadlo.cz / info@jihoceskedivadlo.cz
vera.ernstova@jihoceskedivadlo.cz / tel.: 386 355 640 / 723 080 938

Všem našim partnerům a sponzorům za podporu.

