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V ZÁŘÍ ČESKÁ SCÉNA UVEDE MUZIKÁL, BAJKA INTERAKTIVNÍ DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ 
 
 
ČESKÝ TĚŠÍN V září se v Těšínském divadle můžete těšit na dvě novinky. Česká scéna 
jako první premiéru nové sezony uvede muzikál Divá Bára, v Bajce vzniká 
interaktivní dětské představení Barvy/Barwy. 
 
Divou Báru Boženy Němcové si jistě pamatujete ze školy, z povinné četby. Příběh 
mladé nezkrotné dívky, která nevyhovuje dobovým konvencím, umí zaujmout i dnes. 
V Těšínském divadle klasiku naší literatury zpracoval český umělecký soubor v režii 
Stanislava Slováka jako muzikál v hlavní roli s Bárou Vidomskou. Uvedeme ho v sobotu 
10/9/2022 v 17:30. Generální zkoušku můžete využít pro natáčení a rozhovory, koná 
se v pátek 9/9/2022 od 10:00 hodin. 
 
Barvy/Barwy je název interaktivního představení, které v současnosti formou 
experimentu vzniká v loutkové scéně Bajka pod vedením tvůrčího týmu ve složení 
Braňo Mazúch, Jan Brejcha a Mikoláš Zika. Ačkoli Bajka uvádí každé představení  
ve dvou premiérách – české a polské – tentokrát chystáme jedinou společnou 
premiéru, a to v pátek 30/9/2022 v 17:00 hodin. V závěru představení dostanou 
prostor i malí diváci. 
 
Fotografie a podrobnější informace či rezervace termínů vám ráda poskytnu po domluvě 
na uvedených kontaktech. Celý zářijový program všech tří scén najdete v samostatné 
příloze mailu. 
 

-  
 
Zajímá vás, co připravujeme na říjen? Velmi očekávanou premiéru Polské scény Šikmý 
kostel (Krzywy kościół) podle populární knihy Karin Lednické v režii Radovana Lipuse. 
Poprvé ho diváci v polštině uvidí 22/10. Od začátku sezony probíhají zkoušky.   
Česká scéna chystá komorní muzikál Miluju tě, ale… (premiéra 8/10/2022) a Bajka 
uvede v polské premiéře (21/10/2022) 20 000 mil pod mořem (20 000 mil 
podmorskiej żeglugi) podle slavného románu Julese Vernea. 
 
 
 
 
 
 
 
Iva Lupková, tisková mluvčí 
+420 737 327 965, tisk@tdivadlo.cz 
 
 
V Českém Těšíně 30/8/2022 
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