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Je dost tûÏké popsat obsah této férie
- dûj se  prolíná od prostfiedí moravské
vesniãky aÏ po komnaty královny
AlÏbûty v Lond˘nû. âasovû zase od
zme‰kaného nalodûní rodiny  Josefa
Stárka na Titanic (1912), po rok 1967,
kdy se odehrává hlavní dûj hry. Tfii mla-
dí chlapci, Jufian, Îanek a Pavlík se
sv˘mi kytarami sní o tom, Ïe budou
slavn˘mi, nejlépe rebelsk˘mi rockery.
Své skupinû dali hrdé jméno Beatrolls,
ale zdá se, Ïe v‰echno je proti nim.
Rodiãe chtûjí, aby byli  veãer vãas doma,
uãitelka ru‰tiny jim  zakáÏe zkou‰ky ve
‰kole kvÛli hluãné hudbû a jejich zpû-
vaãka Remãa, dcera pfiedsedy MNV
zpívá stra‰nû. Proto se rozhodnou jí
zbavit, ãímÏ si zkomplikují hraní na ho-
dech, které jim pfiedseda slíbil. A to vÛ-
bec netu‰í, jaké problémy mají Beatles
v Anglii a to pfiímo královna AlÏbûta,
která tuto skupinu miluje. Ztratil se jim
jeden ãlen kapely, konkretnû Ringo
Star. Podle agenta 006 odjel do âesko-
slovenska  nûkam pod Brno hledat ko-
fieny svého dûda, nûjakého Stárka... Îe
na hodech (angliãané vyslovují „hau-
dy”) opravdu zahrají, Ringo slíbí, Ïe se
vrátí do Anglie, ikdyÏ chtûl na Moravû

Ti hrají na bicí. Královnu AlÏbûtu hrají Sára Milfajtová
a Viktoria Matu‰ovová. Anglická královna AlÏbûta s tou-
to  postavou údajnû souhlasila, ale omluvila se, Ïe se pre-
miéry nemÛÏe zúãastnit. Ale vûfite autorÛm...
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zÛstat, a to pfiímo královnû
AlÏbûtû, která si na hodech
i zatancuje a pozve je pfií‰tí rok
do Anglie s celou vesnicí, zní
jako pohádka. JenÏe pfií‰tí rok
v létû je srpen 1968!

V této inscenaci zazní 37 hu-
debních ãísel z toho 22 písní
Beatles. S Ïivou kapelou a v
originále. Na hudební sloÏce se
podílel Zdenûk Merta, hudební
nastudování Franti‰ek ·terbák.

Dobové kost˘my Andrea
Kuãerová, choreografie Michal
Matûj. Konkurz  na tfii kytaristy
dûlalo 40 uchazeãÛ, vybráno
bylo sedm. V‰echny role jsou
alternovány, takÏe hra má ob-
rovské obsazení. Nároky na hu-
dební zdatnost klade i role
Richarda Starkeye, bubeníka
(Jakub Zedníãek, Jifií Mach)
i tajného agenta Jamese
B.(Luká‰ Janota, Ale‰ Slanina).

Bítls versus Beatles
Jeden dramaturg a dva herci Mûstského divadla Brno jsou autory bláznivého

muzikálu Bítls. Konkrétnû Jan ·otkovsk˘, Stano Slovák a Petr ·tûpán. Stano
Slovák se ujal také reÏie a v pfiípadû potfieby hraje i Rockového Pánaboha. Petr
·tûpán alternuje roli pfiedsedy MNV s Viktorem Skálou.


