Nejúspěšnější

MUZIKÁL všech dob

BÍDNÍCI
Praha

Hvězdné obsazení: Daniel Hůlka, Monika Absolonová, Marta Jandová, Marián
Vojtko, Kateřina Brožová, Jitka Čvančarová, Tereza Mátlová, Pavel Vítek a další

s výletem na hrad

KARLŠTEJN
Kdy? 19.10.-20.10.2013
Cena: 1650,-Kč (zálohu 650,- je nutné zaplatit do konce června)
-

ubytování
snídaně (švédské stoly)
doprava
vstupné na muzikál

V So 19.10.2013 odjezd v 6.00 hod. z Lutoniny, muzikál, rozchod v Praze, ubytování.
V Ne 20.10.2013 výlet na Karlštejn (případný vstup na hrad si každý hradí sám), návrat
ve večerních hodinách.

Rezervace, zaplacení zálohy: Sylva Velecká, tel. 736 137 848

Les Misérables - Bídníci
Strhující muzikál podle slavného románu Victora Huga

Jean Valjean se dostal na galeje za to, že ukradl kousek chleba pro svou hladovějící rodinu. Díky
neúspěšným pokusům o útěk byl z nucených prací propuštěn až po dvaceti letech, v roce 1812, jako
skutečný zločinec, který bez skrupulí lže a krade. Sílu změnit svůj osud dala Valjeanovi
až neuvěřitelná dobrota starého biskupa, který před policií zapřel jeho loupež. O deset let později
je z bývalého galejníka vážený starosta městečka Vigau. Naneštěstí je novým velitelem místní policie
jmenován inspektor Javert, který zná Valjeana z galejí. Starostovi se daří skrývat svou pravou
totožnost, ale podezíravý policista vymyslí rafinovaný plán jak z něj vynutit doznání. Mezitím
se bývalý trestanec, nyní vážený muž s velkým srdcem, ujímá nemocné ženy Fantiny a na smrtelné
posteli jí slíbuje, že se postará o její dcerku Cosette, která otročí v hostinci mazaného lotříka
Thernadiera. Javertův ďábelský plán na zatčení bývalého trestance by vyšel, kdyby se Valjeanovi
nepodařilo na poslední chvíli uprchnout. S malou Cosette pak nachází úkryt s pařížském klášteře.
Osudy Javerta a Valjeana se ale ještě jednou osudově protnou během krvavé pařížské revoluce roku
1832 ...
Na jevišti divadla GOJA MUSIC HALL opět ožije velkolepý příběh galejníka Jeana Valjeana a jeho
věčného pronásledovatele - policisty Javerta, lásky Cosetty a Maria, chrabrý odboj studentů
na pařížských barikádách pod vedením Enjolrase, úskoky hostinských Thénardierových,
nenaplněných citů emotivní Eponiny, životní peripetie Fantiny a malého Gavroche, ve velkolepém
muzikálovém eposu, muzikálu LES MISÉRABLES – BÍDNÍCI, s „živým orchestrem“, v novém
hudebním aranžmá a ve hvězdném obsazení.
Účinkují: Daniel Hůlka, Monika Absolonová, Marta Jandová, Marián Vojtko, Kateřina Brožová, Jitka
Čvančarová, Tereza Mátlová, Pavel Vítek, Magda Malá, David Uličník,Josef Štágr, Tomáš
Bartůněk, Tomáš Löbl, Michael Foret, Tereza Aster Vágnerová,Jan Urban, Filip Čapka, Renáta
Podlipská, Michal Skořepa, Josef Vágner, Petra Peterová, Hedvika Tůmová, Vlaďka Skalová
Autor: Alan Boublil, Claude-Michel Schönberg
Režie: Petr Novotný

