
Září 
 
4.9. pondělí     18.00 
Neuslužické plenéry  
vernisáž  
 
8.9. pátek     20.00 
Iva Bittová  
Sólo koncert 
Iva Bittová se narodila v roce 1958 do muzikantské rodiny na severní Moravě v 
Bruntále. Po přípravě v lidové škole umění v oboru housle a balet byla přijata na 
Konzervatoř v Brně, kde studium ukončila maturitou v oboru hudebně-dramatickém. 
Již od prvního ročníku působila jako herečka a zpěvačka v avantgardnim divadle 
Husa na provázku v Brně. V době studií získala několik filmových rolí a některé velmi 
sporadicky přijímá dodnes. Natočila několik rozhlasových i televizních snímků. 
Později, při práci v divadle, se vrátila touha hrát opět na housle, a proto navázala 
spolupráci s profesorem Rudolfem Šťastným, který byl tehdy primarius Moravského 
kvarteta. "Housle mne provázejí a usměrňují celý můj život, obtížná technická cvičení 
mi dodávají řád, jistotu, a odhalují mé vnitřní pochybnosti. Jsou zrcadlem mých 
vnitřních snů a představ, které nesnesou povrchnost. Má komunikace je založena na 
vibraci a rezonanci zvuku houslí a hlasu. Jejich souzněni mne vede k dokonalosti, i 
když vím, že cesta k ní je nekonečná." Prošla mnoha hudebními žánry od alternativy 
přes jazz, rock, klasickou hudbu včetně hostování v opeře /role Dony Elviry 
W.A.Mozart/. Dodnes se hledá pojmenování hudebního jazyka, který je pro mnohé 
naprosto originální. 
 
12.9. úterý                                      19.00    
Tolik hlav 
Divadelní hra Kamila Střihavky.  
Kamil Střihavka, rockový zpěvák, představitel titulní role v legendární rockové opeře 
Jesus Christ Superstar, frontman rockových seskupení Leaders!, B.S.P. či 
Supergroup, přichystal svým fanouškům – a nejen jim! – originální překvapení. 
Rozhodl se totiž zrealizovat další ze svých snů a přichází s divadelní prvotinou, 
kterou je činoherní představení TOLIK HLAV. Premiéra proběhla 26. dubna 2015 v 
pražské Baráčnické rychtě. Divadelní hra TOLIK HLAV je hořká komedie o přátelství, 
odvážných snech a lásce k big beatu na přelomu 70. A 80. let v tehdejším 
Československu. „Rád bych dal přivonět k této době nejen současné mladé generaci 
očima jejich vrstevníků, ale i všem, kteří mají tato léta ještě v paměti,“ říká autor. 
Nabídku zúčastnit se tohoto divadelního projektu přijali herecké hvězdy Zdena 
Hadrbolcová, Kristýna Leichtová, Jan Dolanský a Jan Zadražil, doplněné 
překvapivým složením epizodních postav a jemně propracovanou hudební 
dramaturgií. Na divadelní hře se dále podílejí: Darina Korandová (asistent režie), 
Ivana Slámová (dramaturgie), Michal Hons (produkce), Milan David (scéna), Martin 
Semecký (světelný design), Michal Hons (zvuk, zvuková úprava). 
 



18.9. pondělí      20:00 
Radůza s kapelou 
Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů, začínala s převážně 
bluesově zabarveným repertoárem na ulici, kde ji v roce 1993 objevila zpěvačka 
Zuzana Navarová. Její hudba vychází částečně z chansonu, ale největší díl inspirace 
čerpá Radůza z folklóru a nálady městských odrhovaček, které v jejím syrovém 
podání nabízejí nečekané hudební i textařské obraty. Řadí se tak k nejmladší 
generaci české alternativní scény, která sklízí úspěchy nejen na domácích pódiích, 
ale i v zahraničí. Vystoupí v doprovodu kapely ve složení Josef Štěpánek - kytara, 
steel kytara, Jan Cidlinský - baskytara, kontrabas, housle, David Landštof - bicí, 
perkuse. 
 
21.9. čtvrtek                                    20.00    
Cadillac a Pavel Sedláček 
Klasický rock’n’roll padesátých a šedesátých let 
Pavel Sedláček se skupinou Cadillac hrají více než 20 let klasický rock’n’roll 
padesátých a šedesátých let. 
Obsazení: Pavel Sedláček – zpěv; Václav Šimeček – kytara; Richard Mareš – kytara; 
Jiří Mach – baskytara; Petr Hornech – piano; Václav Kroupa – bicí; Vladimír „Boryš“ 
Secký – saxofony; Tomáš Franěk – saxofony 
 
25.9. pondělí       19:30 
Besídka 2017 
Tradiční představení divadla Sklep v novém podání složené z mnoha humorných 
výstupů, skečů, gagů, písní a tanců, které polechtají bránici i tomu největšímu 
morousovi a kakabusovi.. Účinkují: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, 
František Váša, Jana Hanáková, Tereza Kučerová, Marta Marinová, Hana Navarová, 
Lenka Vychodilová, Lenka Andelová, Roman Fojtíček, David Noll a Vladimír 
Vytiska/Rasťo Uhrík. 
 
26.9. úterý       19:30 
Besídka 2017 
Tradiční představení divadla Sklep v novém podání složené z mnoha humorných 
výstupů, skečů, gagů, písní a tanců, které polechtají bránici i tomu největšímu 
morousovi a kakabusovi.. Účinkují: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, 
František Váša, Jana Hanáková, Tereza Kučerová, Marta Marinová, Hana Navarová, 
Lenka Vychodilová, Lenka Andelová, Roman Fojtíček, David Noll a Vladimír 
Vytiska/Rasťo Uhrík. 
 
27.9. středa     19.30 
Výběr z Besídek 
Sklizeň nejlepších plodů posledních let. 
Sestavu aktuální Besídky doplňují Tomáš Hanák, Robert Nebřenský a další. 
 
 

 
Připravujeme na říjen: 
 
5.10. Jaroslav Svoboda – sólo koncert 
9.10. Milostný trojúhelník 



12.10. Parta Hic     
16. 10. Přednáška Dana Přibáně  
17. 10. Vpřed  
19. 10. Mlýny 
23. 10. Besídka 2017 
24. 10. a 25. 10. Výběr z besídek 
 
 
Pokladna Divadla je během letních prázdnin uzavřena, vstupenky lze 
zakoupit online na www.divadlodobeska.cz 
 
 
 

http://www.divadlodobeska.cz/

