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NADĚJE pro všechny, z. s.

20. duben je tady a my, účastníci dramatického kurzu, konečně můžeme předvést všem přítomným na
reprezentačním plese NADĚJE pro všechny, z. s.
výsledek našeho dlouhodobého snažení.
V kulturním domě K-Trio v Ostravě-Hrabůvce, kde
bude ples probíhat, se scházíme postupně již po
třetí hodině odpolední. Přípravy jsou docela náročné. Musí se sladit spolupráce se zvukařem - osvětlovačem dle představ a požadavků našeho „rejži“.
Pozvánka na ples

Nachystat kulisy na jeviště a do portálů, pověsit
banery sponzorů. Za hodinu postupně přicházejí
herci. Pomáháme jim s převlékáním do kostýmů
a po občerstvení začíná poslední ostrá zkouška.
Nervozita je znát. Ne vše se podaří na první pokus,
ale věříme, že premiéra dopadne dobře. Za zavřenými dveřmi sálu již čekají nedočkaví rodiče, sourozenci, babičky, tety, přátelé a další zvědaví plesoví
hosté. Zkouška končí, probíhají poslední úpravy
a pouštíme dovnitř všechny “plesaře“. Krátce po 18.
hodině “Juralenka“ zahajuje další, v pořadí již
9. reprezentační ples NADĚJE pro všechny, z. s.
Po krátkém zahajovacím slovu začíná premiéra našeho divadelního představení. Letos pod názvem:
„Mafiáni, to jsou páni!“ Humorně pojatá tématika
z mafiánského prostředí třicátých let minulého století je dotvářena živou hudbou prostřednictvím
členů Mentallicy. Režisér celého představení a tvůrce scénáře i choreografie pan Martin Legerski, člen
Divadla loutek v Ostravě, se našim hercům trpělivě
věnoval již od poloviny podzimu loňského roku.

Vzhledem k množství nadšených herců bylo potřeba
scénář několikrát přepracovat, doplnit postavy
a texty. Řeknu Vám, že jednoduché to s námi opravdu neměl. Rádi bychom mu i touto cestou
poděkovali za ochotu, trpělivost a energii,
kterou do celého projektu vložil.
Martine díky!
Premiéra dopadla nad očekávání dobře. Herci
předvedli skvělé výkony. Dospělí členové Naděje
v zákulisí fungovali na jedničku. Byli z nich kulisáci,
napovídali a postupně na scénu posílali představitele jednotlivých postav. Po celou dobu projektu nám
pomáhala studentka Daniela v rámci recipročního
programu Ostravské univerzity .
Lidé se smáli a bavili, a my všichni jsme byli rádi,
že to tak dobře dopadlo. Po představení se většina
herců i dobrovolníků převlékla do plesových oděvů.
Poslechli jsme si vystoupení naší Mentallicy, občerstvili se a zakoupili lístky do tomboly. Ta byla letos
poměrně bohatá. Lístky se dokonce vyprodaly a na
některé zájemce se vůbec nedostalo :) Losování jednotlivých cen bylo svižné a veselé. Někteří, jak to už
na plesech bývá, šli pro výhru opakovaně, a ti ostatní – zase mají štěstí v lásce :) Skupina Tyrkys hrála
výborně, a tak byl taneční parket prakticky pořád
plný. Zpívali jsme a tančili do 23. hodiny večerní,
těm, kteří zůstali až do konce, se nechtělo domů,
ale všechno má svůj konec.
Další ročník plesu je za námi. Myslím, že můžeme
oprávněně říct, že se nám to všem podařilo. Děkujeme hercům, dobrovolníkům, studentkám Ostravské
univerzity, rodičům i všem, kteří jakkoliv pomohli
s přípravami letošního “mafiánského“ plesu.

DĚKUJEME
Ministerstvu kultury České republiky
za podporu divadelního kurzu
a výsledného představení
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NAROZENINY SLAVÍ
KIKI má ráda po poledni
své kafíčko a k tomu si prohlédne časopis. Kromě toho
společně s námi ráda
obdivuje krásy přírody.

Naši dubnoví oslavenci patří
už k našim stálicím :)
DRAHOŠ je fanoušek
počítačové hry Mafie
a obdivovatel mobilních
technologií.

V sobotu 27. 4. 2018 nás čekala druhá premiéra
našeho “Mafiánského“ představení. Tentokrát již na
opravdových divadelních prknech v Divadle loutek
v Ostravě. V tomto divadle jsme díky vstřícnosti
jeho vedení mohli vystupovat již několikrát.

zajistilo Mentalcafé, jehož cílem je zapojit osoby
s postižením do práce obsluhy v běžných kavárenských provozech a v provozu pojízdné kavárny.
Jejich andělská káva s vaječným koňakem je vyhlá-

A tak den „D“ a hodina „H“ nastala!! Od půl dvanácté jsme do divadla naváželi potřebné kulisy,
kostýmy a všechny věci, které budeme potřebovat.
Herci měli sraz v půl jedné. Snědli malou svačinku
V šatně

Poslední úpravy

a začali se postupně oblékat do svých kostýmů.
Někteří během představení měnili kostýmy i několikrát… uf!! Měli jsme k dispozici dvě opravdové
herecké šatny :) Všechno probíhalo docela dobře
a krátce po jedné hodině jsme začali poslední
zkoušku se zvukařem, osvětlovačem a s kapelou.
Atmosféra postupně nasákla nervozitou, ale snažili
jsme se nedat ji moc najevo.
Zvládli jsme ještě vychytat na scéně pár drobných
problémů a než začalo samotné představení, zbyla
hercům necelá hodinka volna na oddych. Mentallica
hrála budoucím divákům (cca 150) venku před divadlem, mladí Nadějáci čekali na rodiče a prarodiče, sourozence, kamarády a přátele. Občerstvení

šená :) V 15:00 hodin po úvodním slovu pana režiséra Martina Legerského začínají znít první tóny
doprovodné hudby k celému představení, kterou
zajišťuje Mentallica a její hosté. Báječné!! Všechno
jde, jako na drátkách. Scény na sebe krásně navazují, publikum se baví, a to jsme chtěli. Herci si to náramně užívají a my v zákulisí najednou zjišťujeme,
že se přiblížila závěrečná společná scéna. Hromadný tanec, úklony a děkovačka. Uff! Dopadlo to nad
očekávání dobře. Ohlasy na představení jsou pozitivní, ne-li přímo nadšené: „Prý bychom to měli
hrát častěji :)“ Jsme všichni rádi, že se naše téměř
půlroční práce takto skvěle zúročila. Ještě jednou
děkujeme všem, kteří se na přípravě a nácviku podíleli. Každá pomoc byla vždy vítaná. Občas to moc
dobře s nácvikem nevypadalo, ba i přímo zoufale,
ale nakonec si vše krásně sedlo. A když jsme v hektickém týdnu před představením zvládli na jedničku
i nečekané situace… TAK TO PROSTĚ NEMĚLO
CHiBU!! :)
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Capo di Tutti Frutti

Krásné fotky
z představení nám nafotil
pan Jaromír Šlachta.
Po zhlédnutí malé
ochutnáky v Nadějáčku,
přijměte pozvání
do fotogalerie našich
webových stránek :)

Lékařka v zákulisí

3 bratři :)

Režisér

Rodina Tortellinione

Rodina Pizzarone

Pohřebáci

Pizzaři

„Kupuji kloktain!!“

Reportérka
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Členové kapely hráli a zpívali během divadelního představení.
Doprovázeli hudbou jednotlivé scény i jejich přípravu. Bylo to
výborné doplnění našeho mafiánského divadla. Bez živé hudby
by to rozhodně nemělo takovou „šťávu“. Kapela zpestřila i čas
mezi zkouškou a začátkem představení venku před Divadlem
loutek. Děkujeme všem za přípravu a čas věnovaný nácviku.

JAK NÁM MŮŽETE POMÁHAT?

- finančním darem na účet 218332200 / 0300
- STÁT SE ČLENY KLUBU PŘÁTEL NADĚJE
- NAKUPOVAT PŘES INTERNETOVÝ PORTÁL GIVT
Nebude Vás to stát ani korunu, jen pár vteřin Vašeho času,
při nákupu označíte náš spolek v seznamu neziskových organizací.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT - PORADÍME :) kontaktní telefon +420 603 824 534,
www.nadejeprovsechny.cz / info@nadejeprovsechny.cz

