Anglické divadlo Křesťanského gymnázia
Je tu nový školní rok a s ním i nové představení našeho malého souboru
anglického divadla. Všichni naši příznivci vědí, že se jedná o společný
projekt s režisérkou Nikou Štěpánkovou z brněnského Domina, která
letošní inscenaci sama autorsky zpracovala a napsala během letního
pobytu na Korfu.
Tentokrát nás čekal velmi kvalitní kus. Kniha
„O mé rodině a jiné zvířeně“ od Geralda
Durrella je patrně nejoblíbenější a nejčtenější
knihou tohoto anglického spisovatele. V ději
se autor vrací do svého dětství, které
částečně se sourozenci a maminkou prožil na
řeckém ostrově Korfu.
Po představení se studenti i jejich učitelé shodli, že se moc bavili a někteří milovníci
knih dokonce připustili, že by si knihu od Geralda Durrellarádi přečetli.A není se
čemu divit, vždyť příběh je ze života, a navíc plný humorných situací vycházejících
z poměrně jednoduché dějové linky: Početná rodina „Darelovic" odjede z Anglie, kde
je pořád sychravo, do slunného Řecka na
ostrov Korfu. Maminka je poněkud
roztržitá dáma, její syn Leslie se
nezabývá ničím jiným než střelbou a
lovem. Její druhý syn Larry je spisovatel
a dcera Margo je dospívající dívka,
kolem níž se motá hned několik
nápadníků.Nejmladší chlapec Gery je
vášnivý zoolog, který se snaží se
střídavými úspěchy propašovat do
pronajaté vily všemožnou zvířenu,
s čímž samozřejmě nesouhlasí ostatní
členové rodiny.
Celý příběh na jevišti dokresluje typická řecká
hudba, která diváky spolu s herci přenese alespoň v představách na sluncem zalitý ostrov
Korfu.
Že je to skvělá hra, jsme si
během letošního turné, kdy
zavítali do Plzně, Berouna,
Pardubic, Chrudimi, Blanska,
samozřejmě do Brna. Všude
studenti sklidili úspěch a
pochvalu za to, že jim je
rozumět.
Těšíme se, že se i Vy
a to v předvánočním čase 9.
večerních hodinách, a věřím,
líbit.

ověřili už
jsme
Jihlavy a
naši
velmi

dobře

přijdete na naše představení podívat,
12. 2019 do karlínského Spektra ve
že se i Vám bude naše představení

Za všechny naše herce
Z. Procházková, učitelka angličtiny

