
Divadlo VOSTO5  

pROtOn
příběh zapomenuté hudební legendy

Jevištní rozhlasová reportáž o objevu zapadlé české kapely PROTON, která byla umlčena těsně předtím, 
než se stala slavnou.
Strhující příběh zapomenuté hudební legendy, od které velikáni populární hudby i undergroundu čekali 
asi mnohem více. 
S hudební kometou zataženého nebe hluboké normalizace je totiž propleteno nevídané množství osudů 
současných hudebníků.

Režie: Ondřej Cihlář a Vosto5
Hudba: petr Marek a Vosto5

Hrají: Ondřej Bauer, Ondřej Cihlář, Jiří havelka, Tomina Jeřábek, petr Marek, petr prokop a další

foto: archiv Divadla VOSTO5



 foto: Michael Vogel

Familie Flöz (Německo)   

HOtel paRadISO 
Cesta do nebe vede peklem 

Podivné věci se dějí v Hotelu Paradiso, starobylém horském středisku, které udržuje při životě s jistými 
obtížemi stará paní a její rodina. Zatímco minerální pramen slibuje úlevu od fyzické a psychické bolesti 
a hotel se hrdě chlubí čtyřmi hvězdičkami, na jasném nebi se nakupily temné mraky. Syn sní o své velké 
lásce, zatímco bojuje se svou sestrou a usiluje o získání kontroly nad hotelem. Souběžně s tím se v hotelu 
děje řada dalších věcí – služka má ve zvyku krást cennosti hotelových hostů, kuchař připravuje kotlety  
a nejsou jen vepřové... 
Objeví se první mrtvola! Hotelový personál i hosté se zapletou do zmatku smrtelných událostí. Temné 
propasti se otevírají a hrozí, že pohltí všechny protagonisty. Zdá se, že propad či dokonce krach hotelu  
je nevyhnutelný, protože mrtvoly jsou pro obchod vždy špatné...

Jedná se o dramatickou noční můru ponořenou do černého humoru, s nádechem melancholie. Záhadná 
hra v úžasných maskách. A i když se to možná nezdá – je to komedie!

www.floez.net



Divadlo Anička a letadýlko   

pIČUS nenÍ KRetén  
groteska 

Slavnost velké oběti začíná. Zahradní trpaslík ladí atmosféru a připravuje česnekové jednohubky. Maruška 
a Jaruška obcují s minulostí, sklerózou i ďáblem a nakonec v kostnatých dlaních drží srdce diváků. 
Je to příběh nesentimentálně dojemný. Groteska o dvou starých krávách a jednom zahradním trpaslíkovi.

Koncept / scénář: Anička Duchaňová, Martina Krátká
Režie: Anička Duchaňová 
Dramaturgie: petr pola 
Scénografická spolupráce: Lucie Labajová, radka Mizerová 
Kostýmy: Lenka Odvárková 
Písně: Anička Duchaňová 
Hudební spolupráce: Michal Němec 

Hrají, zpívají a předvádějí se: Martina Krátká, Anička Duchaňová a Štěpánka pencová 

Inscenaci uvádíme ve spolupráci s Novou sítí v rámci OZVĚN MALÉ INVENTURY 2016.
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Společenské centrum Trutnovska 
pro kulturu a volný čas
náměstí republiky 999, 541 01 Trutnov

Inforecepce UFFO
telefon: +420 499 300 999
e-mail: info@uffo.cz

www.uffo.cz

Hlavní partner:

Generální partner:


