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Dekanémor
Komedie
„Kočovná herecká společnost přijíždí do vašeho města, aby
Vám představila zázračný lék na všeliký neduh světa!“
Komedie, která sklidila úspěch na divadelních přehlídkách
v ČR i zahraničí, má za sebou od roku 2019 přes 60 repríz.
Díky tomu, že inspirací při tvorbě byla commedia dell’arte
a pouliční divadlo, lze hru inscenovat uvnitř i na otevřeném
prostranství.
Režie: Alena Tomášová, Romana Zemenová a Jaroslav Stuchlík
Hrají: Vojtěch Franců, Jáchym Pochop, Eliška Chytková, Matyáš Volf,
Aleš Jeřábek, Šimon Rozum, Veronika Rubášová, Ulyana Pestová, Eliška
Drbohlavová, Darja Parsi, Nataniel Mansfeld

Kdekrademor: aneb Dekanémor 2
Komedie

„Tohle není divadlo! Vždyť je to horší než opereta! Tohle je
reklama!“
Divadlo na divadle. Obchodní taktiky herecké kočovné
společnosti jsou založeny na pečlivě nastudovaném scénáři
a zákazníci se jen hrnou. Prodej Dekanémoru ještě nikdy
nedosahoval takových úspěchů! Nejde v divadle ale o něco
víc? Jak komu! Pokračování úspěšné komedie Dekanémor,
která se snaží nastavovat zrcadlo divadelníkům, divákům,
a nakonec i souboru samotnému…
Režie: soubor
Hrají: Jáchym Pochop, Ulyana Pestová, Eliška Chytková, Veronika Rubášová,
Matyáš Volf, Vojtěch Franců, Lucie Cvrčková, Aleš Jeřábek

Vy mlčíte, Karle?!
Drama

„Znáte toho muže? No jistě! Vždyť to on za to všechno může!
On napsal tu Kytici!“
Autorské představení se zabývá vztahem téměř dospělých
lidí a jejich rodičů, ale také láskou, byť trochu netradiční. Co když se ale láska zvrhne a stane se příliš žárlivou?
Soudní přezkoumání Erbenovy balady vám možná odtajní
více, než byste čekali.
Režie: soubor
Hrají: Matyáš Volf, Eliška Chytková, Anna Hodíková, Lucie Cvrčková,
Veronika Drahoňovská, Elen Drahoňovská

Dáme rozchod

Konverzační komedie
„Život je lepší, když si připustíte, že se vám může naprosto
kdykoli stát, že přijdete o někoho, koho máte rádi…“
Eric má zvláštní zaměstnání. Dělá špinavou práci. Rozchází
se s lidmi v zastoupení. Levně, efektivně: nabízí rozchod na
míru.
Hra současného francouzského dramatika Tristana Petitgirarda v překladu Petra Christova poprvé v České republice!
Režie: Jolanta Lipková
Hrají: Vojtěch Franců, Michael Hajda, Lucie Cvrčková

Odpolední čaj
Absurdní drama

„Čaj o páté je připraven. To je ale chladné a deštivé odpoledne, že?“
Šest příběhů na motivy slavných povídek z knihy Léčba neklidem, které spojuje nepříjemné vlhké počasí, suchý britský
humor a spousta stereotypů, přes které se civilizovaní lidé
přece nemohou nikdy přenést.
Režie: Vojtěch Franců a soubor
Hrají: Eliška Chytková, Aleš Jeřábek, Nataniel Mansfeld, Šimon Rozum,
Darja Parsi, Jáchym Pochop, Eliška Drbohlavová

Kámoš Drámoš je původem turnovský divadelní soubor,
který má na svém kontě mnoho úspěchů z divadelních přehlídek v České republice i zahraničí.
Vyznačuje se autorským přístupem, který uplatňuje při tvorbě inscenací, ale nezdráhá se adaptovat také díla současných i klasických dramatiků.
Divadlo Kámoš Drámoš bylo založeno v roce 2019. Předtím působilo jako studentský soubor při ZUŠ Turnov pod
vedením turnovských divadelnic Aleny Tomášové a Romany
Zemenové, které se souborem dodnes spolupracují.
Soubor je složen ze studentů uměleckých škol, hereckých
konzervatoří, studentů DAMU i JAMU, ale i gymnazistů
a nadšenců, které spojuje především dlouholeté přátelství
a chuť tvořit.
Kámoš Drámoš má svou domovskou scénu v Turnově,
ovšem funguje hlavně jako zájezdní divadlo, a to po celé
republice, v Polsku či na Slovensku.
Kámoš Drámoš se účastnil či byl nominován mimo jiné na
přehlídky: Mladé Scéna Ústí nad Orlicí, Jiráskův Hronov,
Wolkerův Prostějov, Modrý Kocour Turnov, Teattrrralki
Jelení Hora, Nahlížení Bechyně, Setkání ve Strašecí, DVD
DAMU, Semilský Paroháč, a další…
Veškeré informace o aktuálních představeních
a termínech naleznete zde:
Instagram: @kamosdramos
Facebook: www.facebook.com/kamos.dramos
Kontakty:
Produkce: Eliška Drbohlavová - 774 652 417
e-mail: eliskadrbohlavova@email.cz kamos.dramos@gmail.com

