
         

      OO č.2 – lom  zvažuje  nákup  vstupenek  do  Prahy,  
      do  divadla   Goja muzik hall   na   muzikál   

        „ PLES    UPÍRŮ “ 
Představení se koná v pátek  24.03.2017 od 19,00 h. 
Mladý vědec Alfréd doprovází jako asistent na vědecké výpravě po Transylvánii 
podivínského profesora Abronsia. Jde o neposedného staříka, který si vytkl za svůj životní 
cíl dokázat existenci upírů a poté od nich lidstvo osvobodit. Při putování k zámku upířího knížete von Krolocka zabloudí oba ve vánici. Místní 
sedláci a dřevorubci pějí oslavnou píseň na česnek. To podivínského Abronsia utvrdí v tom, že jsou svému cíli na dosah. Obyvatelé vesnice 
však popírají, že by v okolí nějaký zámek, natož jako sídlo upírů, vůbec existoval. Ve vesnici se ale objevuje mrzák, který je služebníkem 
upířího hraběte. Abronsius je rozhodnut přijít celé pravdě na kloub. Dostanou se až na zámek, kde probíhá ples upírů a osvobozují z něj Sáru, 
kterou si zamiloval sám hrabě. Profesor a jeho asistent objeví hřbitov uvnitř zámku a jsou svědky toho, jak se otevírají hroby. Oživlé mrtvoly 
z minulých staletí odsouvají náhrobní kameny a protahují si svoje ztuhlé údy. Poté se vydávají v dlouhém procesí směrem na každoroční bál.  
Alfréd a profesor vytvoří provizorní kříž. Upíři vyděšeně ustupují. Alfréd, Sára a Abronsius  prchají noční zasněženou transylvánskou krajinou. 
Podařilo se jim utéci a snaží se odpočinout si. Zatímco si profesor zapisuje poznámky pro svoji vědeckou práci, Sára a Alfréd si padnou do 
objetí. To, co zpočátku vypadá jako happy end, je ale vlastně počátkem světovlády upírů… 
   Obsazení  :  
  Hrabě Von KROLOCK - Marian VOJTKO;  Bohuš MATUŠ; 
  SARAH  -  Natalie GROSSOVÁ;  Michaela GEMROTOVÁ;  Veronika STÝBLOVÁ; 
  ALFRED -  Michal BRAGAGNOLO;  Lukáš RANDÁK;  Jakub HÜBNER; 
  prof. ABRONSIUS -  Pavel VÍTEK;  Petr MATUSZEK;  Jan URBAN; 
  HERBERT -  Tomáš VANĚK;  Laco HUDEC-ŠUBRT; 
  MAGDA  -  Michaela NOSKOVÁ;  Elis OCHMANOVÁ;  
  CHAGAL  -  Jiří ZONYGA;  Bronislav KOTIŠ 

   Plná  cena  je    1.050,- Kč,   odborář  uhradí  pouze  550,- Kč 
 

 

               DOPRAVA  SE  UPŘESNÍ  DLE  ZÁJEMCŮ.               Záloha při přihlášení 350,- Kč / osobu 
 

 Zájemci si mohou  hlásit   na výboru  u  p. Paulíkové, tel. 5145  
V Bílině, 13.10.2016                       Bergerhof 


