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O víkendu 12. – 14. 7. 2019 proběhne ve zdech augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem
a v jeho okolí šestý ročník benefičního festivalu studentského divadla OLDstars on the ROUD.
Jako každý rok budou mít diváci příležitost zhlédnout inscenace ze stálého repertoáru studentské
umělecké skupiny OLDstars a jejich hostů. Čekají nás kusy vzniknuvší pod vedením lektorů hereckého
studia Zuzany Horákové, Jana Horáka, Daniely Von Vorst, Václava Borůvky Valtra a Tomáše Staňka.
Reprízované budou v Roudnici již uvedené inscenace jako Klářiny vztahy Dey Loher, koláž textů Guye
de Maupassanta a Françoise Villona Slečna Fifi, Žabička Gabriely Zapolske, Bratři Fausta Paravidina
a oblíbená inscenace hry Yasminy Reza Art. Coolness a „in yer face“ dramatiku zastoupí například Bazén
(bez vody) britského dramatika Marka Ravenhilla, Zabiják Joe Tracyho Lettse nebo v OLDstars letos
odpremiérované dílo Martina Crimpa Mimořádné události. Publikum bude mít možnost zhlédnout novinky
jako jsou To i ono Daniela McIvora, Pozdě v listopadu Tove Janssonové, Naprostí cizinci Paola Genovese,
Kaltes Land Reta Fingera, Štika k obědu Wolfganga Kohlhaase a Rity Zimmer, Znalci Nikoline Werdelinové,
Až k zbláznění autorské dvojice Isabelle De Toledo a Jean Mouriere nebo Pozemšťan, známý ve filmovém
zpracování Jerome Bixbyho. Režisér Ondřej Kulhavý, který uvede kromě Vernisáže Václava Havla a Sexuální
perverze v Chicagu Davida Mameta i svou novinku v podobě Vyrypajevových Iluzí. Lucie Flemrová
se představí se svým prvním režijním projektem Cesta dlouhým dnem do noci, dramatem Eugena O’Neilla.
Zároveň se účastníci festivalu mohou těšit na některé přátele pražské umělecké skupiny z řad
profesionálních divadelníků – OLDstars totiž dlouhodobě spolupracují s hereckými hvězdami, jako jsou
Matyáš Řezníček, Elizaveta Maximová nebo Daniel Krejčík. Každý ze jmenovaných se na festivalu
již po několikáté představí v některém z monodramat, která mají OLDstars na repertoáru: Natašin sen
Jaroslavy Pulinovič, Všechny báječné věci Duncana Macmillana či Po Frederikovi Mattiase Brunna.
Očekávat můžeme i dvě monodramatické premiéry tohoto roku, a to hru nizozemské autorky Lot Vekemans
Jidáš v hlavní a jediné roli s čerstvým absolventem oboru herectví na katedře činoherního divadla pražské
DAMU Petrem Jeřábkem v režii Matyáše Řezníčka a na monolog k porážce odsouzeného vepře s názvem
Bitevní plán pro dvě šunky, jehož autorem je Raymond Cousse a interpretem Ondřej Kulhavý.
Přímo pro letošní ročník vzniknou (stejně jako každý rok) i další původní projekty. Hlavním
představením OLDstars on the ROUD 2019 bude premiéra inscenace Molièrovy hry Don Juan. Režisérem
projektu je divákům OLDstars již známý Ondřej Kulhavý, dramaturgyní Lucie Flemrová. Herecké obsazení
pak tvoří nastupující generace českých uměleckých akademií DAMU a JAMU, respektive letošní absolventi
úspěšné přípravky patřící k hereckému studiu OLDstars. Další inscenace, jež se na festivalu dočkají
slavnostního prvního uvedení, budou například hra maďarského autora Zoltána Egressyho Portugálie
v režii Zuzany Horákové uváděná ve vyjímečném prostředí dvora Podřipské školy v Roudnici či Elevátor
Gabriela Pintileie v podání absolventů Dismanova rozhlasového dramatického souboru.
Tématem letošního ročníku OLDstars on the ROUD je heslo „Láska neexistuje!“
„Téma festivalu úzce souvisí s dramaturgií umělecké skupiny OLDstars. V letošním roce se nám
sešlo překvapivé množství titulů o různých podobách lásky, a to především nějakým způsobem podvedené,
nenaplněné a celkově dost komplikované. Hlavním projektem OLDstars on the ROUD 2019 navíc bude
hra o jednom z nejznámějších vztahových podvodníků světa, Molièrův Don Juan,“ říká koordinátorka
festivalu Lucie Flemrová. V duchu slov „Láska neexistuje!“ se ponese i kolekce dárkových předmětů,
které budou na festivalu k dispozici. Autorkou návrhů kolekce je grafička festivalu Veronika Homolová,
dlouholetá spolupracovnice OLDstars.
OLDstars si ke spolupráci na festivalu přizvali několik zajímavých hostů. Do Roudnice tak zavítají
studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy nebo Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Druzí
jmenovaní se představí se svým krátkým filmem Případy Leóna Cliftona. Kinematografické odvětví doplní
i absolventský film Terezy Střihavkové, studentky Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku a členky
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OLDstars, s názvem Ta pravá. Diváci se rovněž mohou těšit na koncerty, program v chrámu zajišťovaný
bohoslovci z pražského semináře při Teologické fakultě Univerzity Karlovy, nebo na šermířská vystoupení
skupiny Medievalstars. Součástí festivalu budou také již tradiční prohlídky kláštera pod vedením kostelnice
a průvodkyně Barbory Matiášové.
Kromě divadelního i jiného umění čekají na návštěvníky kláštera i jiné radovánky – k dispozici bude
non-stop zahradní bar The real Johnny servis, přes den pak chuťové buňky potěší stánek s pochoutkami
z cukrárny Dortletka nebo s občerstvením pod značkou Podřipského pivovaru. V provozu bude i klášterní
klub, kde je možné zakoupit suvenýry ze samotného kláštera nebo popít v klidném prostředí kávu. Během
festivalu bude zajištěna pitná voda, sprcha a toalety, místo pro nocleh poskytne stanové městečko přímo
v zahradě kláštera.
Výše zmíněný klášterní klub vznikl také díky výtěžku ze vstupného na předchozí ročníky festivalu.
OLDstars každý rok věnují výtěžek klášteru, přičemž loňský, pátý ročník farnosti přinesl 60 000,- Kč. Klášter
díky festivalu doposud získal na nové projekty a opravy přes 160 000,- Kč a kromě Klášterního klubu
tak mohlo být založeno například i Ekocentrum Zvonice.
OLDstars on the ROUD nejsou jediným projektem, který má asi stočlenná umělecká skupina
na kontě: OLDstars mají za sebou celkem 15 ročníků divadelních festivalů a tři turné po českých městech,
navíc se pravidelně účastní studentských divadelních přehlídek, jako je například turnovský Modrý Kocour,
a svou účastí se podílí i na Noci divadel či festivalu Žižkovská noc. V rámci své pražské aktivity také
každoročně pořádají Festival studentských divadel v Celetné a provozují dva prostory, vršovický sklep
HarOLD a bytové divadlo H2O v nedaleké Košické ulici. Za sedmnáct let své existence uvedli
přes 200 inscenací.
Festival OLDstars on the ROUD 2019 byl podpořen grantem města Roudnice nad Labem
a proběhne pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Bc. Petra Šmída, starosty Města
Roudnice nad Labem Ing. Františka Padělka, starostky obce Vědomice Jany Salcmanové a děkanky
Divadelní fakulty Akademie múzických umění Mgr. et MgA. Doubravky Svobodové. Partnery festivalu jsou
Podřipský pivovar a Cukrárna Dortletka, mediálním partnerem OLDstars on the ROUD je TV Noe.
Mediálními partnery umělecké skupiny OLDstars jsou servery i-divadlo.cz a scena.cz. Děkujeme Podřipské
škole v Roudnici nad Labem a jejímu řediteli Ing. Richardu Červenému za pomoc a podporu při organizaci
festivalu.
Vstupenky jsou dostupné v síti GoOut.cz.
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Více informací:
www.oldstarsontheroud.cz

www.facebook.com/OLDstarsontheROUD/

www.facebook.com/skupinaOLDstars/

Kontakt pro média:
Koordinátorka festivalu:
Lucie Flemrová +420 604 524 567
lucie.flemrova@oldstars.cz
PR a propagace:
Elisa Speváková +420 736 621 558
elisa@oldstars.cz
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Molière: Don Juan
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Letošní projekty…
Daniel McIvor: To i ono

Ivan Vyrypajev: Iluze
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Z loňského ročníku…
Guy de Maupassant/ François Villon: Slečna Fifi

Dea Loher: Klářiny vztahy
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