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PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA
Dělání, dělání, všechny smutky zahání, dělání, dělání je lék ...
Hlupáku, najdu tě, tváříš se nadutě, když lezeš na kutě ...
Kdyby se v komnatách, běhoun jak hrom natáh ...
Statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí ...
To vše jsou písničky ze slavné televizní pohádky Princové jsou na draka. Autoři Zdeněk Svěrák a Jaroslav
Uhlíř napsali spoustu krásných písní, ale tyto se staly opravdovými hity. A tak se příběh smutné princezny
Lenky a krále, který si neumí poradit ani s kralováním ani s drakem, stal stálicí televizní zábavy. A v roce
2015 – 35 let od televizní premiéry – jsme jej převedli i na divadelní prkna.
Úsměvné vyprávění o tom, že dělání opravdu všechny smutky zahání, a to nejen pohádkovým
princeznám, nekopíruje ve všem na divadle svou televizní předlohu, ale rozhodně se jedná o zábavný
originální a veselý pohádkový muzikál.
Malí i velcí diváci se s námi mohou přenést do pohádkově bláznivého světa a s chutí si poslechnou nebo
i třeba společně zazpívají známé a přesto neotřelé Svěrákovy a Uhlířovy písničky.
Představení Princové jsou na draka vzniklo v koprodukci pražského Divadla pohádek a libereckého
Divadla F. X. Šaldy.
Délka představení: 90 min. vč. přestávky (po dohodě s pořadatelem je možné i ve verzi bez přestávky, délka
představení je v tomto případě cca 70 min.). Vzhledem k samonosné jevištní konstrukci je představení
vhodné i pro venkovní akce (dětské dny, městské slavnosti, festivaly atp.)
Premiéra: 11.4.2015 – Praha, Divadlo Metro, 12.4.2015 – Liberec, Malé divadlo
Osoby a obsazení:
Král
Princezna Lenka
Honza
Martin
Kubíčková
Hlaváček, rádce, princ
1. dvorní dáma
Dvorní dámy

Libor Jeník alt. Martin Stránský
Barbora Mottlová alt. Eliška Jansová
Jan Jedlinský alt. Michal Maléř
Vojtěch Matějíčka alt. Dominika Býmová
Štěpánka Prýmková alt. Marta Vítů
Přemysl Houška alt. Petr Pěknic
Jana Stránská alt. Štěpánka Prýmková
Dominika Býmová, Veronika Barešová, Eliška Hamplová, Lucie Karbanová

Producent si vyhrazuje právo obsazení jednotlivých rolí jinými alternacemi.

Tvůrci:
Scénář
Hudba
Texty písní
Úprava a režie
Scéna a kostýmy
Hudební režie a úprava
Choreografie
Hudební nastudování

Jiří Chalupa
Jaroslav Uhlíř
Zdeněk Svěrák
Vít Prýmek
Aleš Valášek
Dalibor Tuž
Jana Stránská
Štěpánka Prýmková

Autorská práva Jiřího Chalupy zastupuje DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s., Krátkého 1, Praha 9.
Autorská práva Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře zastupuje agentura Aura-Pont, s.r.o., Radlická 99, Praha 5.

Kontakt:
Lukáš Sýkora
tel.: +420 733 319 988
e-mail: lukas.sykora@kulturniportal.cz
www.divadlopohadek.cz
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