Kaktusový květ

Divadelní společnost Háta uvádí komedii

Kaktusový květ je 27. premiéra Divadelní společnosti Háta. Jedná
se o brilantní komedii, která skvěle kombinuje situační humor
a romantiku.
Původně francouzská hra, kterou pro americkou Broadway
adoptoval I.A.L Diammond, scénarista filmového hitu Někdo to rád
horké. Slavný film z roku 1959 má na svém kontě jednoho Oscara,
Zlatý Globus a mnoho dalších cen.
Zubař Dr. Julian Winston je velkým ctitelem ženské krásy. Teď právě
má poměr s lehce naivní Toni Simmonsovou, která ho velmi miluje.
Chce si ho vzít, avšak nejde to — Julian je ženatý a má tři děti.
Ve skutečnosti je náš zubař zapřísáhlý starý mládenec. Nemá
žádnou ženu, natož děti. Jen to tvrdí svým milenkám, aby se vyhnul
případným závazkům.
Nyní je ale všechno jinak. Julian se chce opravdu s Toni oženit.
Ta však trvá na tom, že se musí sejít s jeho zatím právoplatnou
manželkou. Jenže, kde vzít manželku, když zubař žádnou nemá?
Julian tedy přemluví svou upjatou kolegyni, zubní asistentku
Stephanii, aby jeho manželku předstírala… A kolotoč bláznivých
situací se rozjede naplno.
Zubař má všechno pečlivě naplánované, ale to je právě ta chyba,
protože po chodbě pobíhá pohledný mladý spisovatel jenom
v ručníku, někde uniká plyn, přijíždí španělský svůdce, zubaře nahání
sexuchtivé paničky a naše upjatá Stephanie se stane královnou
diskotéky…
Jak tohle dopadne? Nebojte se — dobře. Nudit se rozhodně
nebudete. A možná i dojde na slzy, jestli budou od smíchu nebo
třeba od lehkého sentimentu, to už necháme na Vás.

osoby a obsazení
Dr. Julian Winston — Lukáš Vaculík
zubař v nejlepším věku
Stephanie Dickinsonová — Adelá Gondíková / Olga Želenská
zdravotní sestra v jeho ordinaci
Toni Simmonsová — Kristýna Kociánová / Alžbeta Stanková
jeho mladá snoubenka prodavačka v Gramofonovém ráji
Igor Sullivan — Václav Jiráček / Filip Tomsa / Petr Buchta
její soused, začínající dramatik
Harvey Greenfield — Pavel Nečas / Roman Štolpa
kamarád dr. Winstona
Paní Dixon Durantová — Ivana Andrlová / Pavlína Vojáčková
pacientka dr. Winstona, číšnice v nočním klubu,
zákaznice v Gramofonovém ráji
Seňor Arturo Sanchez — Juraj Bernáth / Jaroslav Slánský
pacient dr. Winstona, milovník hudby v Gramofonovém ráji
Boticelliho Jaro — Radka Pavlovčinová / Lucie Svobodová
Harveyho dívka lehčích mravů, prodavačka v Gramofonovém ráji
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Práva k provozování této inscenace zastupuje Aura-pont Praha
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režie → Roman Štolpa
podle hry → Pierra Barilleta a Jeana Gredyho
překlad → Martin Novotný
výprava a kostýmy → Miroslav Král
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