KDY: 25.9.2021
KDE: Městské divadlo Brno

PRETTY
WOMAN

ČAS: 19:00 hodin
DÉLKA PŘEDSTAVENÍ: 3 hodiny
CENA: 780 Kč
SRAZ: v 17:15 hod u hospody Zubr
(Pro občany Měrovic je autobusová doprava zdarma, přespolní platí 100 Kč za
dopravu autobusem tam i zpět.

„Kdo má zájem se muzikálu zúčastnit, nechť se nahlásí na obecním úřadě v Měrovicích do 15.7.2021 a tam rovnou
zaplatí lístky. Prosíme, abyste chodili v úřední dny, děkujeme.“

DĚJ:
Pohledná, milá a chytrá dívka z velmi chudých poměrů se setká s bohatým, okouzlujícím, ale trošku snobským mužem. Ačkoli je dělí propastné
společenské rozdíly, zamilují se do sebe a jeden druhého změní. Tentokrát se nejedná o pohádku o Popelce, ale jde o příběh, který je stejně
oblíbený a všeobecně známý. Stačí snad jen dodat, že hlavní postavy této romantické love story se jmenují Vivian a Edward, ona je prostitutka a
on businessman, a už se každému vybaví film z roku 1990, ve kterém zazářili Julia Roberts a Richard Gere. Americká filmová komedie režiséra
Garryho Marshalla je bezpochyby jedním z nejoblíbenějších snímků devadesátých let, byť vznikla na jejich začátku. S rozpočtem 14 miliónů dolarů
a výdělkem 463 miliónů patří i mezi kasovní trháky a Julii Roberts přinesla nejen Zlatý glóbus, ale nastartovala i její hvězdnou kariéru.
V roce 2014 se autor filmového scénáře J. F. Lawton rozhodl spolu s režisérem Marshallem upravit oblíbený příběh pro jeviště. Ačkoli Marshall
během příprav zemřel, producenti v práci i dále pokračovali s přesvědčením, že by si to tak Garry přál. Aby mohl vzniknout titul pro hudební
divadlo, oslovili Bryana Adamse a Jima Vallance k napsání hudby a písní, které byly do příběhu přidány. Tito muzikanti byli vybráni pro jejich
zakotvení v devadesátých letech, ve kterých je příběh silně zakořeněn a jejichž atmosféru tak skvěle popisuje. A tak měl v roce 2018 premiéru
muzikál Pretty Woman v Chicagu, odkud se záhy přesunul na Broadway a na jaro roku 2020 se chystá i jeho londýnská premiéra. Je fantastické,
že tak záhy jej v české premiéře může v režii Stanislava Moši nabídnout divákům i naše divadlo!

OBSAZENÍ:
Vivian - Hana Holišová, Svetlana Janotová, Tereza Navrátilová
Edward Lewis - Petr Gazdík, Petr Štěpán
Kit Deluca - Kristýna Daňhelová, Viktória Matušovová
Happyman - Pan Thompson a další - Robert Jícha, Igor Ondříček
Phillip Stuckey - Tomáš Sagher, Jakub Uličník
James Mores - Zdeněk Junák, Ladislav Kolář
Angel - pasák, Manekýn 1., Číšník/Tanečník 1., - Jan Brožek, Tomáš Tlučhoř
Narkoman, Manekýn 2., Číšník/Tanečník 2., Prodavač 1., Senátor Adams - Ondřej Studénka, Kristian Pekar
Turista, Murry - detektiv, Manekýn 3., Číšník/Tanečník 3. - Marco Salvadori, Filip Biró
Rachel - prostitutka, Manekýnka 4., Číšnice/Tanečnice 3. - Barbora Remišová, Nikol Wetterová
Jane - Prostitutka, Manekýnka 5., Návštěvnice opery 4. - Dagmar Křížová, Barbora Goldmannová, Mária Bikárová, Lukáš Hlavatý
a další… (více informací na: https://www.mdb.cz/inscenace/523-pretty-woman)

