Čo ťa upútalo na tejto
rozprávke?

ĎAKUJEM

SEM
NALEPTE
ZNÁMKU

ODPOVEDÁ
REŽISÉRKA DANKA

 Zuzke Renčkovej, Janke
Sekerešovej a Antonovi Trebuľovi
Kečkárovi, že podporili môj
nápad s láskou a obrnili sa
trpezlivosťou.

Po úspešnej rozprávke Nebo a iné
ulice sme zvažovali možnosť
zdramatizovať ľudovú rozprávku.
Nakoniec som sa rozhodla pre
príbeh o skromnej dievčine
Aľjonuške a zakliatom bohatierovi
Finistovi, ktorý je ruskou klasikou.

 Hercom, že hrajú s láskou a pre
deti.

Ako si spokojná s výsledným
tvarom rozprávky?

 Freďovi Sujovi za krásny plagát.

Výsledok je zaujímavý a skôr sa
hodí hovoriť o rozprávkovom
príbehu ako o rozprávke.
Aľjonuška bojuje o svoju lásku
s neprajnosťou sestier,
s chamtivosťou cárovnej a
na ceste za šťastím hľadá pomoc
u troch stríg, ktoré musí obmäkčiť
svojou dobrotou. Všetko je
doplnené hudbou, farebnými
svetlami a rozprávkovými
kostýmami. Celé naše snaženie
prinieslo výsledok, ktorý snáď
poteší nejedného diváka.

 Maminkám Majke a Amálke za
rozprávkové kostýmy.
 Maťovi Markovi za technickú
pomoc.

 Všetkým divákom, že prišli, lebo
to je najväčšia radosť.

Danka

Hriňovské divadlo

Na motívy ruskej ľudovej rozprávky.

Finist Anton TREBUĽA- Kečkár
Aljonuška Janka SEKEREŠOVÁ
Cárovná Sisi KUČEROVÁ
Irina Danka RUSZÓOVÁ
Oľga Cyntia HUDECOVÁ
Otecko Ján ĽUPTÁK
Pútnik Ján CEROVSKÝ

FINIST JASNÝ SOKOL
Tajomná

rozprávka o zakliatom
bohatierovi a dievčine Aľjonuške,
ktorej čisté srdce, oddanosť a sila
bojovať za lásku zvíťazia nad kúzlami
a zlom chladnej cárovnej.

Striga 1 Milan HRONČEK

DANA RUSZÓOVÁ
Asistent réžie
ZUZANA RENČKOVÁ

Hudobná réžia
DANA RUSZÓOVÁ
ANTON TREBUĽA – KEČKÁR
Svetlá
MATEJ MARKO

 OZ HRIŇOVSKÉ DIVADLO

Striga 2 Adka ŠÁGOVÁ
Striga 3 Danka RUSZÓOVÁ

Réžia

 hrinovskedivadlo@gmail.com

Finist: „Na chladnú krajinu padá
súmrak. Noc ohlásila svoju moc. Pod
ťažobou únavy padajú viečka Aľjonušky
a ja vstupujem do jej sna.“

 www.hrinovskedivadlo.sk
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Mária RUSZÓOVÁ
Amália SEKEREŠOVÁ

 KONTAKT
 Dana Ruszóová
 0907 500 504

Čo môžu čakať diváci?
Danka: „Rozprávka divákom
ponúkne chvíle napätia,
tajomno, radosť, boj dobra so
zlom, lásku i závisť a vykreslí
mnoho ľudských
charakterov. “

Kostýmy

 dankaruszoova@gmail.com
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