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Napoãítala jsem 28 hrajících dûtí,
vãetnû dvou chlapcÛ v hlavních rolích.
To je „dûtská company”, která tanãí
a zpívá pod vedením choreografky Carli
Jefferson. Vrátím se k dvûma chlapcÛm
v hlavních rolích - jsou to Adam a Josef
Gazdíkovi, mají deset let a jsou to na-
prosto profesionální herci. V jejich v˘-
konu není nic, co by se jim, jako dûtem,
bylo nutno odpustit. A kdyÏ se jich nû-
kdo na tiskovce zeptal, jestli by sami
chtûli b˘t dospûlí, rozhodnû zaznûlo ne,
jsem rád, Ïe jsem kluk. Zázraãnû dospû-
l˘ tfiicátník Josh Baskin proÏije ãtyfii
t˘dny ve svûtû dospûl˘ch, kter˘m ne
vÏdy rozumí, protoÏe mu zÛstal rozum
dítûte. Pozná, Ïe musí mít  odpovûdnost
sám za sebe, umût si najít práci a nej-
vût‰í problém má s láskou...

Pfiedlohou muzikálu je americk˘ film

„Velk˘” s Tomem Hanksem v hlavní ro-
li z konce 80. let. O deset let pozdûji 
uvûfiili zajímavému námûtu muzikáloví
tvÛrci David Shire a Richard Maltby
a vytvofiili divadelní podobu, uvádûnou
v celé Americe a Velké Británii. V Brnû
má muzikál stfiedoevropskou premiéru
a vûfite, Ïe tento nadãasov˘ pfiíbûh se
bude líbit vám i va‰im dûtem. Nejen
tûm men‰ím, ale i trochu odrostl˘m.
Byla jsem na pfiedstavení s dospûl˘m
vnukem, kter˘ znal film a velmi se 
bavil. MÛÏete zkusit pro rodinu pfiedvá-
noãní pfiekvapení - náv‰tûvu Bigu v t˘d-
nu od 11. do 15. prosince, hraje se v 18
hodin a v sobotu i ve 14 hodin. 

Pfieji Vám krásn˘ záÏitek.

Pro Listy regionÛ napsala Naìa Parmová
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B˘t velk˘m je snem mnoha klukÛ a holek. Nemuset poslouchat, chodit veãer kam chci, nestlat postel a je‰tû moc pfií-
jemn˘ch vûcí. To, Ïe se v‰echno splní dvanáctiletému Joshu Baskinovi je náplní amerického muzikálu Big s podtitulem
„muzikálová pohádka o splnûn˘ch pfiáních”. Jako druhou hru leto‰ní divadelní sezony ji uvádí od 20. fiíjna Mûstské di-
vadlo Brno. PfieloÏil a upravil ji Petr Gazdík, hru také reÏíruje a se sv˘m t˘mem spolupracovníkÛ vytvofiil ojedinûlé ro-
dinné pfiedstavení, srovnatelné jen s Mary Poppins.

Velk˘ - Big!

OBEC VRANOVÁ vyhla‰uje v˘bûrové fiízení

na pronájem obecního pohostinství,
s pfiedpokládan˘m zaãátkem pronájmu 

od 1. 1. 2019. 
Podrobnosti sdûlíme na tel. ãísle 724 005 892.


