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Akce RockOpery Praha – červen 2017 

8. 6., 19:00 Malý princ - PREMIÉRA 
 

Premiéra autorského 
představení Milana 

Steigerwalda a Pavly Forest 
v prostorách RockOpery Praha 

 
S rockovou operou Malý princ 
RockOpera Praha pokračuje ve 
své tradici autorských adaptací 
děl klasické literatury. 
Zpracování románu Antoine  
de Saint-Exupéryho je navíc její 
první rodinnou rockovou operou. 
 
Příběh pojednává o letci, který 
ztroskotá v poušti. Když 
opravuje svůj letoun, objeví  
se Malý princ, který po něm 
chce, aby mu nakreslil beránka, 
a vypráví mu o svých zážitcích 

z putování vesmírem. O tom, na jakých podivných planetách byl a co na nich viděl. Kvůli cestování 
opustil svoji rodnou planetku, kde se zamiloval do růže. 
 
Malý princ je nejznámější dílo francouzského spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho. Na první pohled 
roztomilá pohádka v sobě skrývá filosofický podtext, jenž je čtenáři jasnější s přibývajícím věkem. 
Proto je příběh vhodnou látkou pro děti i jejich rodiče. 
 
V pořadí již devátá inscenace RockOpery Praha bude opět vystavena na základě rockové hudby Milana 
Steigerwalda, který se při jejím komponování rozhodl ukázat zvukomalebnější stránku své tvorby. 
Chystá se využít i možnosti hrát pro mladé publikum rockovou operu v akustické verzi po vzoru 
slavného televizního hudebního pořadu MTV Unplugged. Režie a stejně tak i titulní role byly svěřeny 
Irině Andreevě, považované za fenomén pohybového divadla. Právě díky této umělkyni, která již 
dlouhodobě s RockOperou Praha spolupracuje, získává repertoár divadla neotřelý a inovativní výraz, 
jenž akcentuje prvky nového cirkusu a spektakulární show. Andreeva bude mít pod režisérskou 
taktovkou zpěváka Kamila Střihavku, jenž ztvárňuje hned několik rolí. Režisérka nechce využít jen 
jeho pěvecký, ale také herecký potenciál. 
 
Vzhledem k tomu, že se divák stává součástí představení, jedinečnost a neopakovatelnost divadelního 
zážitku tak vynikají mnohem víc. Protože je Malý princ určen i dětskému publiku, bude ho zohledňovat 
nejen formálně, ale také organizačně. Historicky poprvé tak vznikne rocková opera uváděná i pro 
rodiny během nedělních odpolední. 
 
Inscenační tým: 
Hudba: Milan Steigerwald     
Libreto: Pavla Forest    
Režie: Irina Andreeva     
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Asistent režie: Vladimir Benderski  
Scéna: Pavla Forest 
Výtvarník dekorací: Michaela Fišerová 
Výtvarník kostýmů: Adriana Pítrová   
 
Obsazení: 
Malý Princ    hraje: Irina Andreeva 
    zpívá: Marie Steigerwaldová 
 
Letec     hraje a zpívá: Kamil Střihavka 
 
Had     hraje: Matěj Kohout 
    zpívá: Kamil Střihavka 
 
Král     hraje: Vladimir Benderski 
    zpívá: Kamil Střihavka 

Růže, Liška    hraje: Irena Kristeková 
    zpívá: Daniela G. Langrová 
 
Hvězdář, Businessman  hraje: Salvi Salvatore 
    zpívá: Pavla Forest 

Opilec, Domýšlivec   hraje: Lukáš Šimon 
    zpívá: Petr Opava 
 
dětský herecký soubor RockOpery Praha pod vedením Iriny Andreevy 
 

   

15. 6., 19:00 Anna Karenina 
Repríza autorského představení Anna Karenina v prostorách RockOpery Praha  

Anna Karenina, manželka státního 
úředníka a milující matka 
s morálními hodnotami, se stane 
hrdinkou hledající opravdový cit  

a upřímnost v lásce, ženou 
odsouzenou společností za svou 
nevěru a nepřípustné chování, 
sebevražedkyní, jejíž rozvrácená 
psychika, zoufalství a beznaděj  

ji donutí ukončit život. Neobyčejný 
nadčasový příběh o zásahu vášně  

do osudu poměrně vyrovnaného 
manželského páru se stal  

i předlohou k nové rockové opeře 
Milana Steigerwalda a Pavly Forest. 
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Autoři: 

Hudba: Milan Steigerwald     

Libreto: Pavla Forest  

 

Obsazení: 

Anna Karenina: Pavla Forest 
Alexej Karenin: Jiří Zonyga 
Alexandr Vronskij:Jan Toužimský 
StěpanOblonskij:Viktor Dyk 
Darja Oblonská:Žántí 
Nikolaj Levin:Petr Semerád 
pachan - šéf gangu:Petr Opava 
KittyŠčerbacká:Jana Paňková 

  
 

12. 6., 17.00 - 19.00 - ZÁPIS DO ROCKOVÉ AKADEMIE 
RockOpera Praha otevírá  Mistrovské kurzy určené jak pro začínající i pokročilé umělce,  
tak i pro laickou veřejnost. Cílem mistrovských kurzů je přiblížení výuky zpěvu, pohybu a hry  
na hudební nástroj veřejnosti a motivace začátečníků. Umělecké kurzy probíhají formou otevřené 
hodiny pokročilých studentů s účastí publika, které má v rámci hodiny možnost kdokoli zažít sám 
výuku pod odborným vedením.   
Probíhá v RockOpeře Praha každou sobotu. Účastníci se mohou zapsat do kurzů dle vlastních zájmů  
a preferencí, pod vedením odborných lektorů pak budou ve zvoleném oboru rozvíjeny jejich 
dovednosti a dispozice. V roce 2017 otevíráme následující kurzy: ZPĚV pod vedením Pavly Forest, 
FYZICKÉ HERECTVÍ pod vedením Iriny Andreevy, AKROBACIE NA ŠÁLÁCH pod vedením Salviho 
Salvatore, VÝTVARNÉ DÍLNY: KURZY KRESBY pod vedením Michaely Fišerové, KURZY MALBY pod 
vedením Blanky Křemenové, BASKYTARA pod vedením Richarda Scheuflera, HRA NA KLAVÍR pod 
vedením Aidy Mujačić. Více informací na: http://www.rockopera.cz/akademie 
 
Kromě kurzů pořádaných v rámci Rockové AKADEMIE nabízíme také individuální výuku pod vedením 
následujících lektorů: 
ZPĚV: lektoři Pavla Forest, Petr Opava, Filipa Kraft, Helena Kubelková 
HRA NA BASOVOU KYTARU: lektor Richard Scheufler 
KURZY MALBY A KRESBY: lektoři Blanka Křemenová a Michaela Fišerová 
 

Od poloviny března se mohou zájemci hlásit také na Poznávací a praktický environmentální 
workshop rozvíjející vztah k životnímu prostředí: lektor Mgr. Martin Zoun, který si na březen připravil 
téma Masožravé rostliny střední Evropy. Zájemci o workshop si mohou vytvořit bližší představu o 
jeho práci zhlédnutím jeho výstavy s fotografiemi masožravých rostlin (vernisáž leden 2017), která 
stále probíhá ve foyer RockOpery Praha. 

 

21. 6. - 26. 6. 2017 - Tančírna Petra Čadka 
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Do 30. 6. 2017, pondělí - pátek, 14.00 - 18.00, vstup volný - ve foyer 
divadla probíhá výstava umělců spojených  

s RockOperou Praha 
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