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Špílmachr
Tradiční česká dramatická kuchyně plná loutek ovoce a zeleniny bohatá na
smích, slzy a vitamíny!
Faust - Jenovefa - Don Šajn (BIO)!
Nejsou to jen nejslavnější loutkové hry, vycházející z bohaté české loutkářské
tradice se kterou se pyšní Česká kultura! Je to i legrace. A veliká. Tady
a teď. Herci hrají též dle vůle či přání publika!
Kde jinde si můžete zvolit podobu krásné Jenovefy? Bude krásná jako jablíčko?
Nebo snad hruška či mandarinka? Kde jinde můžete ochutnat křupavý
bramborák, který se v pekle zbyl z usmaženého rozumu velkého mudrce
a hříšníka Fausta? Kde jinde může divák či divačka, dítě či dospělý určit
podobu obětí krutého Don Šajna? Budou to spíš papriky, rajčata či cibule
a nebo všechno dohromady a výsledkem DonŠajnova jednání bude
pikantní lečo?
Nevšední zážitek, který vám chvilku poleží v žaludku!
Pro děti od 7 let a jejich rodiče.
Režie: Jan Jirků
Loutky, kostýmy: Michal Gregor, Iva Zemanová
Hrají: Petr Besta, Bořek Joura, Jana Kollertová
...

Projekt vznikl s laskavou podporou:
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DAMÚZA, o. p. s. | Karlova 223/26 | 116 65 Praha 1 | www.damuza.cz | IČ: 70099715 | DIČ: CZ 7OO99715 | +420 776 777 914

F
Kontakt
jak se s námi spojit
Svoje dotazy, připomínky a postřehy nam můžete posílat na:
divadlo (at) damuza.cz
Studio Damúza, o. p. s.
se sídlem Karlova 223/26,
116 65, Praha 1
IČ: 70099715
DIČ: CZ 700 99 715
nejsme plátci DPH
číslo účtu: Fio Banka 2801202795/2010
Studio Damúza, o.p.s., O 1353 vedená u Městského soudu v Praze
Kontakt na produkci, zájezdy
divadlo (at) damuza.cz
+420 728 980 795
PR, propagace
Dan Brátka
+420 608 360 409
press@damuza.cz
Zuzana Cajtlerová
produkce, zájezdy
Tereza Vohralíková
produkce, zájezdy
Barbora Kalinová
produkce, zájezdy
Daniela Fialová
ekonom
Martina Diblíková
administrativa
Jan Bubal
technika, logistika
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