Křesťanské Gymnázium ve spolupráci s Domino Projekt Brno uvedlo v rámci netradiční
výuky angličtiny pro studenty a přátele školy

Romeo and Juliet
Dva nejlepší kamarádi. Jeden bratranec. Dvě děti. Dva rody. A jen jedna láska. Kdo z nich
ji získá?
Nejslavnější milenecká dvojice znovu umírá přímo na scéně…

představení v anglickém jazyce,
jazyce, které se uskutečnilo 4.12.2013 v Komunitním
centru Matky Terezy v Hájích od 20.00.
Naši primánci se ve škole postarali o propagaci a namalovali krásné
plakáty v hodinách výtvarné výchovy a vylepili je po celé škole….

V prvním pololetí školního roku 2013/2014 herci Anglického
Divadla nastudovali a během jednoho říjnového víkendu
nazkoušeli další Shakespearovu hru, tentokráte Romea a Julii.
Tento nejslavnější příběh tragické lásky Julie Kapuletové a
Romea Monteka, potomků dvou na život a na smrt
znepřátelených šlechtických rodů z Verony, dojímá diváky již od doby svého vzniku. Stal se námětem
k tvorbě a inspirací pro generace umělců, filozofů, politiků a mnoha dalších.
Ve dnech 10. -12. 12. 2013 se naše divadlo naposledy rozjelo na „turné“ do Jihlavy a Brna. Studenti
(převážně budoucí maturanti ze 4. ročníku a oktávy) zahráli třikrát za sebou každý den moravskému
publiku a dle obrovského potlesku se velmi líbili a sami si určitě tento zájezd do Brna nesmírně
užili. Musím zdůraznit, že za tím vším je spousty práce v osobním volnu, o víkendu atd. Studenty paní
ředitelka samozřejmě uvolní, ale zároveň si zameškané učivo musí doplnit. A pak je tu oběť ve formě
ranního vstávání na vlak - studenti bydlí po celé Praze a sraz jsme měli v 5.20 ráno na Florenci u
autobusu Student
Agency . Odměnou je
jim potlesk a chvíle
slávy na jevišti, do
života si odnesou
výbornou zkušenost.
Překonání trémy a
mnohdy i sama sebe
je velké pozitivum
pro další studium.
Nicméně bez jejich
ohromného nadšení
a chuti pracovat by
toto nikdy nevzniklo.

Osoby a obsazení

Romeo – Jaroslav Chrastil or Timotej Lauko
Juliet – Františka Pintová or Lenka Jiráčková
Nurse – Magdalena Zindulková or Magdalena Chrástecká
Lord Capulet – Lukáš Samec
Lady Capulet – Lucie Jelínková or Markéta
Markéta Slezáková
Lord Montague – Jakub Padevět
Lady Montague – Eliška Padevětová or Barbora Žádníková
Friar Laurence – Matouš Fendrych
Mercutio – Václav Kytka
Tybalt – Martin Šubrt
Benvolio – Jan Jelínek
Paris – Daniel Nebeský
Rosalind – Eliška Padevětová or Barbora
Barbora Žádníková
Princess – Markéta Slezáková or Lucie Jelínková

