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Krátká tisková zpráva

Ypsilonka zahájí novou sezonu výjimečně již v srpnu,
uvede jednu ze svých nejúspěšnějších inscenací
Praha, 15.srpna

Pražské Studio Ypsilon zakončilo v červnu
stávající herní sezonu inscenací Hlava
Medúzy, která je na repertoáru od roku 1996.
Začátek následující sezony bude netradičně
již 31. srpna, kdy ypsilonští herci odehrají
první
představení
sezony
2016/2017.
Na programu bude od 19.30 hodin jedna
z
dlouhodobě nejúspěšnějších
inscenací
Praha stověžatá.
foto © Pavel Vácha

Jednou dlouholetou repertoárovou stálicí se Ypsilonka s uplynulou sezonou rozloučila a další
úspěšnou inscenací začne novou sezonu 2016/2017. Ve středu 22. června byla na programu
Vianova Hlava Medúzy, kterou v roce 1996 režíroval na Malé scéně Milan Lasica. Jiří Lábus za
roli spisovatele Antoinea Bonneau získal cenu Thálie. V malé komorní komedii se potkává
s hereckými kolegy Jaroslavou Kretschmerovou, Petrem Vackem, Miroslavem Kořínkem
a Martinem Janoušem. Prvním termínem v nové sezoně bude 23. září.
Novou sezonu Ypsilonka letos zahájí 31. srpna Prahou stověžatou (premiéra 12. května 2000).
Rozhodně nejen hvězdné obsazení (Jana Synková, Jiří Lábus, Martin Dejdar, Marek Eben,
Jaroslava Kretschmerová, Jiří Korn, Petr Vacek, Jan Jiráň, Miroslav Kořínek, Markéta Plánková
nebo Petr Vršek a další) dělá z této inscenace divácky vyhledávanou stálici. Praha stověžatá je
divadelním obrazem české povahy, zobrazením podstatných událostí, které se během staletí
odehrály na území hlavního města, počínaje prvními Přemyslovci, přes dobu Karla IV., husitství,
éru Rudolfa II. a dále přes dobu národního obrození až po současnost. Důležitou složkou
inscenace jsou osobité interpretace řady hudebních děl, ať už středověkých, renesančních
či barokních nebo klasických operních árií.
Zároveň se vbrzku začne zkoušet nová inscenace s názvem Varieté Freda A..
Nejbližší reprízy: 31. srpna (představení bude natáčet Česká televize) a 12. září 2016.
1. září vysílá ČTart od 20.00 hodin přímý přenos; více informací bude dostupných z tiskové
komunikace ČT; na tento večer nejsou vstupenky v prodeji)

O NÁS
Studio Ypsilon Praha – Divadelní legenda v srdci Prahy. Divadlo s více než padesátiletou studiovou
tradicí, které ovlivňuje českou divadelní historii i současnost. Díváme se na vše jinak, s humorem, úctou a
nadhledem.
-Tiskové informace za Studio Ypsilon poskytla Aneta Filipová. Tel. 224 948 124, 739 470 028,
filipova@ypsilonka.cz. Tento kontakt, prosím, využijte pro získání dalších informací a fotografií.
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