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Golem

Loutková pohádka na motivy starých židovských
pohádek, obzvláště pak legendy o Golemovi.

Loutková pohádka na motivy starých židovských pověstí, zejména pak legendy
o Golemovi. Náš příběh se odehrává v období vlády Rudolfa II. Na
pražský hrad se sjíždí nejvýznamnější alchymisté a umělci své doby.
Proradný rádce se snaží co nejvíce si namastit kapsy, a tak lidé v 
podhradí zažívají krušné chvíle. Rabín Löwe, proto na pomoc povolá
hrdinu z hlíny - Golema. Golemova síla je však tak velká, že i samotného
císaře uchvátí touha se ho zmocnit a využít ho jako válečnou zbraň. Díky
odvaze rabínovy dcery Ester však příběh, jak už tomu v pohádkách bývá,
nakonec dobře skončí.

Slovo golem znamená v hebrejštině neúplný, nedokonalý. Stejně je v židovských
legendách pojímána i tato oživená bytost, neměla vlastní myšlenky ani
vlastní vůli, jen doslovně plnila příkazy svého pána.

vhodné pro děti od 6 let a jejich rodiče

maximální počet diváků: 100

...

Projekt vznikl s laskavou podporou: Hlavního města Praha a MKČR

Projekt podpořili také: Nadace Život umělce

Premiéra: 25.6.2015

koncept, režie: Tomáš Podrazil

scénografie: Marie Hásková

hrají: Tomáš Podrazil
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Kontakt

jak se s námi spojit

Svoje dotazy, připomínky a postřehy nam můžete posílat na:

divadlo (at) damuza.cz

Studio Damúza, o. p. s.
se sídlem Karlova 223/26,
116 65, Praha 1

IČ: 70099715
DIČ: CZ 700 99 715

nejsme plátci DPH
číslo účtu: Fio Banka 2801202795/2010

Studio Damúza, o.p.s., O 1353 vedená u Městského soudu v Praze

Kontakt na produkci, zájezdy
divadlo (at) damuza.cz
+420 728 980 795

PR, propagace
Dan Brátka
+420 731 411 025
press (at) damuza.cz

Zuzana Cajtlerová
produkce, zájezdy

Tereza Vohralíková
produkce, zájezdy

Barbora Kalinová
produkce, zájezdy

Daniela Fialová
ekonom

Martina Diblíková
administrativa

Jan Bubal
technika, logistika


