DIVADLA NA ZÁMKU 2010
V sobotu 7. srpna 2010 od 15 hodin se na nádvoří konického zámku
uskutečnil druhý ročník divadelní přehlídky "DIVADLA NA ZÁMKU". Přehlídky se
účastnilo šest divadelních souborů a jeden pěvecký sbor. Přehlídku opět po
roce pořádalo Městské kulturní středisko Konice.
Začátek byl věnován dětem, které zaplnily nádvoří téměř do posledního
místečka a měly se na co koukat. Festival zahajovalo divadlo Tramtárie z
Olomouce s pohádkou "Polízanice malé čarodějnice".

(Divadlo Tramtárie - Polízanice malé čarodějnice)
Hra Divočiny od Divadla z Rynku, měla kladné ohlasy zejména u
nejmenších diváků, kteří byli do hry také zapojeni.

(Divadlo z rynku - divočiny)

První z domácích souborů se představil soubor historického šermu Eques
Tempus z Ochoze a předvedli nám jak se asi v dřívějších dobách rekrutovalo a
cvičilo vojsko.

(Eques Tempus - výcvik vojska)
Studenti z prostějovské ZUŠky nám přivezli soubor JeštěR.K.Y., který
představil Kabaret J.S. Bylo to divadlo o divadle, aneb jak se připravoval
kabaret Jiřího Suchého. V této působivé hře zazněly písně Jiřího Suchého a hra
byla doprovázena velmi zajímavou choreografií.

(JeštěR.K.Y. - Kabaret J.S.)

Jako vrchol celého festivalu byli připraveni místní ochotníci ze spolku
"Živňácké hlahol". Na nádvoří by se snad už více diváků nevešlo. A jejich
vlastní povedená hra, která byla parodií na seriály ze zdravotnického prostředí
s názvem Špitál bez zahrady, měla taktéž úspěch a herci sklidili velký
aplaus.

("Živňácké hlahol - divadelní sekce - Špitál bez zahrady)

("Živňácké hlahol - divadelní sekce - Špitál bez zahrady - děkovačka)

Ještě před vystoupením "Hlaholáku se konickému publiku představil
mužský pěvecký sbor Slavík ze Slatinek, který zazpíval několik dobových
melodií ve stylu Melody Makers.

(Sbor Slavík ze Slatinek)
Kdo vydržel až do konce, ten rozhodně nelitoval, byli totiž připraveni
herci z divadla Tichý Jelen, kteří v Konici zahráli komedii Svět podle Fagi,
kde byl představen divákům světový fenomén Facebook. Nesčetněkrát se jim
podařilo zaplněné nádvoří rozesmát tak, že museli na chvíli pozastavit dialogy.
(Tato komedie nahradila původně plánovaný kus Richard 3 z důvodu
indispozice jednoho z herců).

(Tichý Jelen - Svět podle Fagi)
Kolem desáté večerní hodiny se zavřela vrata konického zámku a všichni
už přemýšleli nad tím, co je asi čeká příští rok...

Úroveň festivalu byla velmi dobrá. Na každé představení bylo hlediště s
kapacitou 100 míst více jak z poloviny zaplněno. V Konici v den pořádání
festivalu bylo velmi špatné počasí, avšak pršet začalo až 5 minut před koncem
posledního představení. Někteří návštěvníci dokonce vydrželi na všech šest
inscenací. Vstupné bylo jednotné 50,-Kč, a pro mládež 30,-Kč. Po zaplacení
měl divák přístup na libovolný počet představení. Celkem navštívilo přehlídku
asi 200 diváků.
Divadelní festival navazuje na dlouholetou tradici fungování ochotnických
divadel v Konici. Na příští ročník se již přihlásilo několik regionálních" souborů
např. z Litovle.
Partnery festivalu byli: Olomoucký kraj, Skanska, a.s., Insta, s.r.o., ZP
METAL ALIANCE, Řeznictví a Uzenářství Lubomír Šmída a Zámecká
Pivnice.
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