O čem je Kultura pod hvězdami? Název projektu vznikl z jeho hlavního poslání. Našim cílem
je propojovat krásná místa s krásným zážitkem. Tím zážitkem rozumějte divadelní
představení primárně muzikálového žánru. Častokrát zařadíme do programu i činohru, operu
nebo i koncert vážné hudby. První představení jsme odehráli před deseti lety a letos nás tak
čeká jedenáctý ročník. Za desetiletou historii jsme odehráli 77 představení na sedmi krásných
místech.

Nenechte si ujít čerstvé novinky, fotografie a zážitky
z Kultury pod hvězdami!

Na jaké novinky se můžeme letos těšit? Především na 6 nových lokací, kam letos kulturu
přivezeme. Nově míříme do Stodu, Třeboně, Ostravy, Kuksu, Brna a Frýdku Místku.
Z představení je u nás naprostou novinkou muzikál Rebelové, Kvítek mandragory a Láska
nebeská. V Opočně letos uvedeme činoherní inscenaci S tvojí dcerou ne! a také jedinečné
představení za doprovodu živé hudby W. A. Mozart & slavné muzikálové písně. Tato dvě
unikátní představení budou v letošním ročníku odehrána pouze jednou.
Pořádáte představení za každého počasí? Za drobného deště hrajeme, jeviště je kryté a
diváci s tím musí počítat. Pro ty, kteří s deštěm nepočítají, máme případně na prodej
pláštěnky. Pokud jde o bouřku nebo jinou nepřízeň počasí, která by ohrožovala zdraví nás
všech, přistupujeme k situacím individuálně, aby se každý u nás cítil dobře. Bezpečí bylo, je
a bude vždy pro nás na prvním místě.
Co je Staň se hvězdou? Dílčí projekt zaměřený na amatérské hudebníky či zpěváky. Chtěli
jsme dát šanci začínajícím nebo amatérským umělcům vystoupit na velkém pódiu před
publikem a užít si půl hodiny pozornosti. Letos akci opakujeme, takže vybízíme zájemce, aby
se zaregistrovali na našich webových stránkách a dali tak volný průchod svým talentům.

skvostům světové literatury a nyní se dočkává i své původní české muzikálové podoby.
Strhující příběh o nezlomné síle lidského ducha, zoufalém boji o přežití a nekonečné věrné
lásce.
Nastudování: Divadlo na Maninách
Hrají: Radim Schwab, Marian Roden, Ivana Jirešová, Miroslav Hrabě, Jaroslav Rusnák, Josef
Vágner, Martin Schreiner, Kateřina Herčíková, Petr Urban, Petra Slaninová, Bronislav Kotiš,
Natálie Němcová, Rudolf Kubík
Taneční company: Veronika Sehnoutková, Marie Buriánková, Šárka Kobzová, Silvia
Orfánusová, Kristýna Vorlíčková, Jakub Kloc, Matěj Kupčík, Tomáš Růžička, Jakub Slovák, Jiří
Federhans
Láska nebeská / 9.7.2022 / Zámek Kačina / 20:00
V nádherném prostředí zámku Kačina můžete zažít krásný a romantický večer s nejznámějšími
hity Valdemara Matušky v podobě koncertní verze zamilované duchařské komedie z dílny
Divadla Broadway.
Představení nabídne drobné zamyšlení nad smyslem života od mladíka, který tak nesmyslně
zahynul jedné osudné noci při cestě z bujaré zábavy a který jako by byl důkazem pravdivosti
rčení, že člověk začne chápat život teprve v okamžiku, kdy se dotkne smrti. To vše ale v obalu
zábavného, komediálního, duchařského muzikálu, který vás dovede od smíchu po slzy
zároveň. Přijdete si s námi zazpívat písně, jako Tisíc mil, Jó, třešně zrály, Slavíci z Madridu,
Tereza, Růže z Texasu ale třeba i Ach, ta láska nebeská?
Hrají: Bohuš Matuš, Petr Pecha, Vojtěch Drahokoupil, Sandra Pogodová, Karolina Gudasová
Taneční company: Petr Faltus, Jiří Minařík, Michaela Novotná, Veronika Zelníčková
Muž se železnou maskou / 10.7.2022 / Zámek Kačina / 20:00
Nejnovější muzikál z dílny Michala Davida měl svou slavnostní premiéru 1. listopadu 2017.
Jedná se o volné pokračování mušketýrského příběhu po třiceti letech. Setkáváme se opět
se slavným d´Artagnanem, Athosem, Aramisem a Porthosem, kteří se rozhodnou k
odvážnému a riskantnímu činu. Vyměnit arogantního krále Ludvíka XIV. za jeho dvojče
vězněné pod železnou maskou v Bastile. Hudbu Michala Davida doplňuje stejně jako u
muzikálu Tři mušketýři Bryan Adams tentokrát se skladbou Everything I Do I Do It For You.
Muž se železnou maskou zaznamenává obrovský divácký úspěch. Doslova přes noc se stal
muzikálovým hitem. Jedná se v současné době o nejúspěšnější muzikál na české muzikálové
scéně.
Hrají: Marian Vojtko, Jan Kopečný, Josef Vágner, Marianna Polyáková, Linda Finková
Taneční company: Petr Faltus, Jiří Minařík, Michaela Novotná, Martina Fantová

Robinson Crusoe / 8.7.2022 / Zámek Kačina / 20:00
Pustý ostrov uprostřed oceánu. Na něm osamělý trosečník čekající na záchranu. Dočká se jí?
A jaký je jeho skutečný příběh? Román Robinson Crusoe spisovatele Daniela Defoa patří ke

