BRANDÝS PLNÝ DIVADEL POTŘETÍ ANEB DIVADELNÍ BRANDÝS 2011
Již potřetí dostanou milovníci divadla na konci prázdnin, tentokrát ve dnech 3. a 4. září 2011 (sobota,
neděle), možnost zahájit divadelní sezonu shlédnutím pásma divadel…
Divadelní soubor Černý Petr ve spolupráci s občanským sdružením Samoděj pořádá již potřetí
divadelní festival s názvem Divadelní Brandýs. Navázalo se na tradici a festival bude opět
dvoudenní. Sobotní program v sále městského kina bude určen hlavně dospělým divákům. Ke
shlédnutí budou představení jak místních ochotnických divadelních souborů, tak i přespolních.
Tentokrát bude možno shlédnout například hry Poprask na laguně (DS při T. J. Sokol Lázně Toušeň),
Napoleon s rolničkami aneb Kterak Matěj o poctivost přišel (Divadélko na dlani) nebo mnoha
oceněními ověnčenou tragikomedii Dandé (DS Nová generace při DS při T. J. Sokol Lázně Toušeň). Na
závěr pak vystoupí Divadelní spolek Samodiv, nový spolek ochotníků sdružených pod občanským
sdružením Samoděj, a to s premiérou hry Ach ta něha našich dam aneb Pórek. Na závěr celého
dne vystoupí v kavárně městského kina (nově otevřený kino klub EGZYL) skupina Vombat kruton
a sobotní večer uzavře afterparty ve stylu drum’n’bass.
Neděle je pak plně vyhrazena dětem. Všechna představení se opět odehrají na nádvoří brandýského
zámku. Zahájí jej hra Karlova a Jaromírova pohádka (Jakub Folvarčný), dále pak diváci uvidí pohádky
Dlouhý, široký a bystrozraký (profesionální Divadlo AHA!), Strach má velké oči (DS AJETO) a na závěr
vystoupí autorské divadlo Černý Petr se svou novou Čertovskou pohádkou. Během odpoledne bude
pro děti připraven i doprovodný program jako jsou soutěže o drobné ceny nebo workshopy.
Rádi bychom vás na sobotní dopoledne také pozvali na poznávací procházku Brandýsem a Starou
Boleslaví. Procházka začne v 10.00 hodin před radnicí v Brandýse nad Labem. Pro účastníky jsme
připravili obzvlášť zajímavý program. Zpřístupněna budou totiž místa, kam se obvykle návštěvník
našeho města nepodívá – například bývalý pivovar, mlýn nebo zvonice některých našich kostelů.
Náš milý průvodce plánuje domluvit i další zajímavá místa, tak se nechme překvapit!
DIVADELNÍ BRANDÝS 2011
kdy: 3.–  4. září 2011
kde: městské kino a zámecké nádvoří, Brandýs nad Labem
v kolik hodin: vždy od 13.00 hodin (sobotní procházka městem od 10.00 hodin)
vstupné: dobrovolné po oba dva dny
Aktuální rozpis představení a případné změny naleznete na našich stránkách
www.divadelnibrandys.cz a na brandýském informačním portálu www.info-brandys.cz.
Informace o průběhu organizace se můžete dozvědět i na Twitter kanálu @divadlobrandys nebo
na Facebooku.
Změna programu vyhrazena!
Těšíme se na vás!
Radek Hrdlička a Jiřina Jandourková,
hlavní organizátoři festivalu Divadelní Brandýs 2011

