Z ř i z o v a t e l h l a v n í m ě s t o
STUDIO YPSILON PRAHA

P r a h a

Tisková zpráva: Ypsilonka to ráda horké a opět připomene své
jubileum
Praha, 10. dubna 2014
Studio Ypsilon pořádá ve čtvrtek 17. dubna
v 19.30 hodin na Malé scéně další setkání
s promítáním, při kterém připomene padesát let této
pražské scény. Tentokrát bude večerní setkání
věnováno besedě, historkám ze zahraničních cest a
promítání krátkého filmu „Ypsilonka na Krétě,“ kde
byly natočeny nejen písně z inscenace Horké to
někdo rád.
J. Schmitzer a M. Dejdar

Film „Ypsilonka na Krétě“ pojednává o společné dovolené členů souboru Studia Ypsilon,
kterou podnikli v devadesátých letech, a kde také byly natočeny různé podivuhodnosti a písně
především z inscenace Horké to někdo rád (premiéra 1993). „Při čtvrtečním Čaji o páté
si tentokrát budeme povídat o různých zahraničních cestách Ypsilonu po Evropě i dalších
kontinentech – po Tchaj-wanu, Egyptě, Jihoafrické republice, USA, Kanadě…Možná i něco
živě zazpíváme,“ přibližuje setkání ředitel Studia Ypsilon Jan Schmid.
První Čaj o páté, který divadlo uspořádalo, aby společně si společně s herci, přáteli Ypsilonu
a veřejností připomnělo své padesátileté výročí, proběhlo 4. listopadu loňského roku (Čaj
o páté: Michelangelo Buonarroti). V úterý 21. ledna letošního roku se konalo druhé
promítání, tentokrát Čaj o páté: Carmen nejen podle Bizeta, při kterém zahrálo také originální
violoncčelové uskupení Jarabáci. Účast na třetím, dubnovém Čaji o páté přislíbili ypsilonští
herci Pavel Nový, Jan Jiráň a další členové Studia Ypsilon, kteří přijdou vyprávět nejen
o společných ypsilonských cestách.
V rámci dílčích oslav ypsilonských abrahámovin divadlo také brzy přivítá vlastní publikaci
Cesta Ypsilon aneb Inscenace od počátku k dnešku (J. Schmid, J. Etlík), která vznikla
za přispění Nadace Českého literárního fondu, a zachycuje všechny ypsilonské inscenace od
roku 1964.
V tomto roce Ypsilonka připraví ještě další podobná setkání a především v červnu pozve
diváky na připravovanou novinku, komedii Milana Šotka, Nový bleší cirkus. Premiéra
je plánována na 6. června a bližší informace divadlo zveřejní v samostatné tiskové
zprávě.

KONTAKT: A. Filipová, PR Studia Ypsilon / tel. 224 948 124, 739 470 028, filipova@ypsilonka.cz /
Tento kontakt, prosím, využijte pro získání dalších informací či zaslání fotografií
v tiskové kvalitě a dalších materiálů.

Ypsilonka na Krétě (aneb Čekání na Dejdara)
režie: J. Schmid, režijní spolupráce: V. Skalský, kamera: O. Kábrt
hrají: J. Lábus, M. Eben, J. Schmitzer, J. Kretschmerová, J. Synková, L. Termerová,
J. Jiráň, M. Kořínek, P. Vacek, P. Nový, Z. Měsíčková, R. Sittová, J. Schmid (a na
začátku ještě M. Dejdar)
I. A. L. Diamond , J. Schmid, J. Etlík: Horké to někdo rád
režie: J. Schmid, scéna: M. Melena, kostýmy: I. Greifová, hudební adaptace a
nastudování: M. Kořínek, dramaturgie: J. Etlík, premiéra: 19. 2. 1993.
hrají: J. Kretschmerová, M. Dejdar, J. Schmitzer, L. Termerová, O. Kaiser, později
P. Vacek, J. Lábus, M. Eben, P. Nový, R. Novák, později M. Vladyka, R. Sittová,
později J. Schneiderová, J. Jiráň, E. Mc Laren, později M. Janouš, J. Schmid, S. Válová,
M. Kořínek
Čaj o páté: Ypsilonka na Krétě
17. dubna 2014, 19.30 hodin, Malá scéna Studia Ypsilon
Vstupné: 50 Kč
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