Vážená paní starostko, vážení občané Satalic,
s potěšením si Vás dovolujeme pozvat na duchařskou operní hříčku Jaroslava Křičky BÍLÝ PÁN aneb TĚŽKO
SE DNES DUCHŮM STRAŠÍ v režii známého Ondřeje Havelky, kterou od 28. října 2021 uvádíme na scéně
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.
Ptáte se, proč zveme Vás (?), …protože děj groteskní opery je zasazen právě do Satalic!
Křičkova opera byla napsána na motivy povídky Oscara Wildea Strašidlo cantervillské. Wilde postavil proti sobě
životní styl moderních Američanů a odcházející zvyky „šťastného anglického domova“, jak jej reprezentuje
starobylý zámek, který americký vyslanec koupí i s odvěkým strašidlem. V opeře Jaroslava Křičky se však
změnilo prostředí – anglický starobylý zámek je nahrazen zámkem v Satalicích, v zápletce nechybí ani milostný
vztah mezi hrabětem zámku v Satalicích Jiřím a dcerou amerického vyslance Elinor.
Jeviště Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě se proměnilo v satalické panství, kam se stěhuje rodina amerického
vyslance Mr. Hollywooda. Dosavadní vlastník – hrabě Jiří – je uchvácen půvabnou dcerou velvyslance Elinor,
ona zase strašidlem, které přebývá v zámku Satalice. Strašidlo může vysvobodit jen čistá laskavá ženská duše
a její láska. Hudební komedii BÍLÝ PÁN aneb Těžko se dnes duchům straší zkomponoval Jaroslav Křička v roce
1929, libreto na motivy Wildeova Strašidla cantervillského napsal Jan Löwenbach-Budín (my ale vycházíme
z úpravy Maxe Broda z roku 1930). Opera se v době svého vzniku těšila velké oblibě především na scénách
po celé Evropě a její fenomenální tažení ve 30. letech přetnula až druhá světová válka.
Operní komedie Jaroslava Křičky se na ostravské jeviště vrací po téměř 90 letech v režii Ondřeje Havelky
s hudebním nastudováním Davida Švece.
Přestože je zámek v Satalicích pouhou fikcí autora, dovolujeme si Vás, občany města Satalic, srdečně pozvat
do hlediště Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě, kde na Vás čeká noblesa první republiky, jazzové rytmy
a humorná zápletka. A pokud je pro Vás Ostrava příliš vzdálená, nenechte si ujít hostování našeho souboru
s Bílým pánem příští rok v Praze.
Pokud se rozhodnete představení v Ostravě navštívit, máme pro Vás a občany Satalic speciální VIP nabídku
na vstupenky v ceně 150,- Kč.

Budeme se na Vás těšit v hledišti Divadla Antonína Dvořáka

