DIVADLA NA ZÁMKU 2011
V neděli 14. srpna 2011 od 14 hodin se na nádvoří konického zámku uskutečnil třetí ročník
divadelní přehlídky "DIVADLA NA ZÁMKU". Přehlídky se účastnilo pět divadelních souborů, jeden
baletní soubor a jedna skupina historického šermu. Přehlídku opět po roce pořádalo Městské kulturní
středisko Konice.
Začátek, a dále i téměř celá přehlídka, byl věnován dětem, které zaplnily nádvoří do posledního
místečka a měly se na co koukat. Festival zahajovalo "Divadlo z Rynku" z Městečka Trnávky se svojí
hrou "Apolena a Filomena, aneb O vlku a kůzlátkách". Hra měla kladné ohlasy zejména u těch
nejmenších diváků, kteří byli do hry také zapojeni.
Druhou divadelní hru nám představilo divadlo "Tramtárie" z Olomouce. Už při přípravě kulis
se někteří malí diváci nemohli dočkat a chodili se tajně dívat do zákulisí co nás vlastně v "Pohádkách o
Mašinkách" čeká. Dočkali se. "Pohádky o Mašinkách" jsou jedním ze dvou nejlepších představení
divadla Tramtárie. Představení s velkým zájmem sledovali nejen děti, ale také dospělí, kteří se při něm
také velmi dobře bavili.
Třetí pohádkový příběh přivedli na pódium ochotníci z "Divadla Hanácké obce Prostějov" s
názvem "Pohádky z košíku". Byly to tři pohádky vtipně propletené do sebe. Také v této hře bylo
aktivně zapojeno publikum, zejména to dětské.
Čtvrtí přišli na řadu členové divadla "DNO" z Hradce Králové. Na jejich představení
"Hospodin, aneb kdopak by se Boha bar" jsme se přesunuli do protější Zámecké pivnice, jako kulisa
pro toto představení se hodily více stěny "hospody", než barokního zámku. Představení se vlastně také
odehrávalo v restauračním zařízení a bylo plné "hospodských a milostných" dvojsmyslů.
Jako poslední se měl představit opět na zámeckém jevišti "Ochotnický spolek z Boskovic" s
divadelní hrou "Tornádo", kterou uvedli před půl rokem jako světovou premiéru. Tuto hořkou
komedii napsal v osmdesátých letech 20. století Robert Thomas na zvláštní objednávku, nikdy se však
nehrála. Do českého jazyka ji přeložil Jan Cimický, ale u nás zůstala také v trezoru. Po více jak dvaceti
letech ji objevili ochotníci z Boskovic, nacvičili ji a teď ji s úspěchem prezentují na svých "štacích".
Bohužel se po cestě na festival, mezi Pohorou a Horním Štěpánovem, stalo jedno auto, které vezlo
členy souboru, účastníkem vážné dopravní nehody. Odehrání posledního festivalového kusu bylo tedy
zhola nemožné. Zvažovalo se několik variant řešení i to, že by divadlo DNO zahrálo ještě jeden jiný kus.
Nakonec jsme všechny možné i nemožné varianty řešení zavrhli a festival byl ukončen po čtvrtém
divadle. Za Boskovické ochotníky se omluvil divákům osobně režisér divadla Lubomír Slezák.
V přestávkách mezi jednotlivými představeními předvedli své umění žáci tanečního oboru ZUŠ
Konice a také členové skupiny historického šermu Eques Tempus z Ochoze u Konice.
Úroveň festivalu byla velmi dobrá. Na každé představení bylo hlediště s kapacitou 100 míst
zaplněno tak, že nám židle nestačily a někteří diváci museli představení odestát. V Konici v den
pořádání festivalu bylo konečně velmi krásné počasí a tak jsme se mohli opět po dvou letech, kdy nám
nevyšla ani jedna venkovní akce právě díky počasí, radovat z dobře odvedené práce. Dokonalý zážitek
kazí pouze účast boskovických ochotníku při dopravní nehodě. Naštěstí všichni vyvázli bez vážnějšího
zranění.
Vstupné bylo jednotné 50,-Kč, a pro mládež 30,-Kč. Po zaplacení měl divák přístup na libovolný
počet představení. Celkem navštívilo přehlídku více jak 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, Řeznictví a Uzenářství Lubomír Šmída, Zámecká pivnice
a www.balonykonice.cz.
Mgr. Jiří Palán - ředitel MěKS Konice

