Anglické divadlo Křesťanského gymnázia ve školním
roce 2015/16
Herci anglicky mluveného školního divadla KG také letos (už po
páté) vystoupí s novou hrou. Konkurz a intenzivní zkoušky byly
zahájeny

v říjnu,

kdy

studenti

nastudovali

komedii

v

angličtině Make Love, Not War na motivy Aristofanovy Lysistraty. Jedná se o vtipný příběh o dívčí
válce vedené nikoliv mužskými zbraněmi, ale ženskou
rafinovaností, navíc je tato komedie plná pohybu, písniček,
dobových

kostýmů

a

úsměvné

nadsázky. Víc

nebudu

prozrazovat, abyste se měli na co těšit.
Práce na divadelním představení probíhala tradičně pod
odborným vedením členů brněnské agentury Domino – paní
režisérky a scenáristky
Štěpánkové,

jazykového

Niky Štěpánkové a Michaely
poradce

a

lektora

divadelního

souboru, kteří poskytují jak jazykovou, tak uměleckou úroveň
vzniklých představení. Zuzana Procházková a Lucie Vermach
Drvotová, vyučující anglického jazyka, pak zajišťují jazykovou
průpravu a pedagogický dozor v průběhu zkoušek i samotných
divadelních představení.
Letošní rok byl poněkud netradiční v náročnosti přípravy. Mezi čtyřdenním intenzivním workshopem,
na kterém ze suchého naučeného textu vyrostlo úžasně živé představení s písničkami a tancem, a
prvním představením pro veřejnost uplynulo pouhých pár desítek hodin. Hned poté náš staronový
soubor zamířil na dvoutýdenní „turné“, kdy se studenti střídali v dvou alternacích, aby příliš
nezameškali z běžné výuky. Premiérové představení herci úspěšně odehráli v koncertním sále
pardubické Konzervatoře a pak v komorním divadle Chrudimského gymnázia, reakce učitelů i diváků,
kteří jsou stejného věku jako naši herci, byly skvělé. Další představení, které zhlédlo mnoho diváků z
řad studentů pražských středních škol, se odehrálo v DDM Ulita v Praze 3. Naše putování
pokračovalo v unikátním prostoru „opravdového“ divadla DIOD v Jihlavě. Pro velký úspěch a zájem
publika z loňska, jsme opět hráli v Blansku a Brně.

Během listopadu se všech 17 herců sejde v budově gymnázia a v odpoledních hodinách si
odehrajeme generálku před posledními předvánočními představeními. První pro rodiče, přátele KG a
kamarády našich herců se koná 1. prosince 2015 od 19.00 a 20.00 v karlínském divadelním sále
DDM Spektrum. A definitivně poslední bude mít možnost tuto hru zhlédnout publikum z řad studentů
KG tradičně v Salesiánském divadle v Kobylisích 14. 12. 2015 v 8.30 dopoledne.
Jako každý rok pár „herců“ bude maturovat a odejde studovat na vysoké školy, a proto jsme rádi, že
divadlo bude pokračovat s novými studenty, kteří se letos do projektu zapojili. Ti starší vždy s láskou
vzpomínají na všechny ty zkoušky, na kterých mnohdy padali smíchy, někdy únavou, poněvadž se
konaly vždy brzy ráno; na potlesk a shovívavost diváků; na maléry přímo na jevišti, kdy kolikrát
zapomněli text, popřípadě řekli text navíc. Už byli zvyklí na situace, kdy zapomněli rekvizity a
nahrazovali je přímo na scéně nesmyslnými a nepodobnými předměty, a jen stěží pak maskovali
smích. Prostě “The show must go on…“ Letos budeme hlavně vzpomínat na dravé, avšak velice
odvážně podané pěvecké výkony. Určitě nezapomeneme na ten pocit, kdy si všichni začali na pódiu
rozumět a už byli tak sehraní, že si mohli dovolit improvizovat, společně si užívali každou vteřinu
strávenou na jevišti, kdy si navzájem dokázali pomoct od nervozity, kdy se všichni stali dobrými přáteli.
A já věřím, že nikdy nezapomenou na den, kdy se naposledy uklonili…

Přejme tedy těm nastupujícím slovy divadelní hantýrky „ZLOMTE VAZ!“ a spoustu nadšených
diváků…

Za KG Zuzana Procházková

