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Olaf a sněžný drak
Zdeněk Jecelín

Odkud se vzala
nová, vánočně–zimní
pohádka?
Olaf a sněžný drak je autorská
pohádka Zdeňka Jecelína. Námět
a postavy však vycházejí hned
z několika různých příběhů a dokonce i z historie. „Pohádka je inspirována jedním zeměpisně široce
rozšířeným mýtickým vyprávěním,
jehož variantami jsou například
příběh biblického Mojžíše, Tři zlaté
vlasy děda Vševěda (Plaváček)
či ruská pohádka Marko Boháč
a Vasil Nuzák. Ve své divadelní hře
jsem tato vyprávění zkombinoval
s tradičním, téměř celoevropským
zvykem pálení vánočního polena,
s německou legendou o jmelí a stře-

domořskou křesťanskou legendou
o svaté Markétě. Děj pohádky jsem
umístil na sever a postavy pojmenoval po skutečných historických
postavách dánského a norského
raného středověku. Král Harald
Modrozub, po kterém byla nazvána technologie Bluetooth, měl skutečně dceru Tyru, která si vzala
Olafa Trygvassona. Toho na jednom z Faerských ostrovů vychovala žena jménem Astrid a byl stejně
jako náš pohádkový Olaf velkým
cestovatelem a dobrodruhem,“
říká o původu dobrodružného
vánočního příběhu autor.
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Pálení vánočního
polena

»

„Hoř, poleno vánoční!“

«

Obřad pálení vánočního polena je
starý zvyk z dob, kdy se v Evropě
ještě neslavily Vánoce kvůli narození Ježíška, ale jako období, kdy
se lidem „vrací slunce“ – zimní
slunovrat. Zimní slunovrat (kolem
21. prosince) je den, kdy je slunce
na obloze nejkratší dobu a zároveň je nejdelší noc. Od dalšího dne
už se noc zkracuje a dne přibývá.
Když se prodlužuje den, odchází
pomalu zima, přibývá tepla, blíží
se lepší časy… A právě za to prosili
lidé o svátcích slunovratu a vyvinuli k tomu různé rituály, tj. obřady,
které mají pojistit správný chod
světa. Vánoční poleno bylo před

Programové tipy Divadla Lampion v 68. sezoně
Výprava do kouzelného světa.

Mijoko a hvězda
Jošitomo Imae, Tomáš Procházka

Groteska o dvou neřádech a třech
chytrých opičkách.

Prevítovi
Roald Dahl

Mijoko žije se svým tatínkem v domku, který
není ani velký ani malý. Za to se z něj můžete
vypravit třeba až za zvířaty do Afriky. A možná,
že ani ke hvězdám to odtud není tak daleko!
Snový příběh malé Mijoko zahraný loutkami
sestavenými z různých předmětů denní potřeby
a siluetami promítanými na barevné pozadí.
Výprava do kouzelného světa, který se objevil
jedné obyčejné noci, kdy nad domem tak
krásně svítily hvězdy.

Pan Prevít a paní Prevítová jsou neskutečně
odporní. Nejen že páchnou, protože se vůbec
nemyjí, ale hlavně se i odporně chovají. Tak
dlouho se chodí se džbánkem pro vodu, až se
ucho utrhne. A když tomu uchu trošku pomohou tři statečné opičky, pořádně zhořkne na
jazyku i lahodný ptačí pudink, tolik oblíbený
panem Prevítem a paní Prevítovou. Jen počkejte. Groteska s loutkami, opičkami, kouzelným
ptákem a spoustou zlomyslností.

samotným pálením opatrováno, oblékáno, nosilo se k němu například
ovoce, polévalo se vínem. Pak teprve bylo zapáleno, aby jeho oheň
přivolal slunce. Uhlíky z vánočního polena se schovávaly, protože
lidé věřili, že mají moc ochraňovat
a zajišťovat plodnost a úrodu. U nás
tato tradice zřejmě nebyla příliš
silná, ale v některých zemích se
dochovala dodnes, třeba ve slovanských zemích jižní Evropy. A například ve Francii zanechal tento zvyk
stopy v podobě tradičního vánočního dezertu – rolády s čokoládovým
krémem nazývané vánoční polínko
(bûche de Noël).

Olaf a sněžný drak
»

premiéra 11. listopadu 2017 v Divadle Lampion

Filip
Nebřenský

«

Obsazení:

Scénář a režie: Zdeněk Jecelín
Texty písní: Zdeněk Jecelín, Helena Kebrtová
Výprava a loutky: Pavel a Edita Kodeda
Hudba: Filip Nebřenský
Pohybová spolupráce: Martin Vraný
Dramaturgie: Helena Kebrtová

Harald Modrozub, král
Tyra, jeho dcera
Hákon, jarl
Olaf
Tryggva, poutník
Sigurda, poutnice
Astrid, rybářka; Svatá Markéta
Převozník
Sněžný drak

František Čachotský
Eva Burešová
Jakub Hubert
Jan Vejražka
Jiří Šponar
Sára Märcová
Marie Švestková
František Čachotský
Jiří Šponar, Sára Märcová, Eva Burešová,
Jakub Hubert, František Čachotský

Dlouhá noc přišla
D

Narodil se na malebném sídlišti
ve městě Ostrov, když se ještě
jmenoval nad Ohří, přesně 44 let
po britské královně Alžbětě II.
Studoval gymnázium v Ostrově,
fakultu elektrotechnickou ČVUT
a Konzervatoř Jaroslava Ježka,
obory příčná flétna a kompozice. Je autorem několika divadelních hudeb, jejich částí nebo
úprav v divadlech Nablízko, ABC,
D21, Jihočeském Malém divadle
a divadle Aqualung, také členem hudebních skupin Hm...,
Bombarďák či Pískomil se vrací.
Je nájemným hráčem na různé
nástroje, hudebním skladatelem
a programátorem navigačního
softwaru, též šťastným otcem tří
dětí o souhrnném věku {3 × (aktuální_letopočet – 2006)} a vrátným
domácích zvířat.
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Zdeněk
Jecelín
Na svět přišel roku 1969
v Moravské Třebové, vyrostl ve
Zruči nad Sázavou a bydlí střídavě
v Braníku a ve Velkém Oseku. Ze
studií na VŠCHT zběhl na pedagogickou fakultu, od učitelského
řemesla k divadlu. Píše divadelní
hry, za které získal řadu ocenění
(například jeho hra Rodinné sídlo
z r. 1999 získala cenu v Soutěži
o hru pro Národní divadlo a byla
uvedena ve Stavovském divadle).
V letech 2005–2013 působil jako
umělecký šéf, dramaturg a režisér v Malém divadle v Českých
Budějovicích, od té doby jeho
literárně–dramatická tvorba
směřuje k malým dětem, větším
dětem i zcela dospělým dětem.
Jako vedoucí scénárista, dramaturg a režisér se podílel také
na úspěšném televizním pořadu TvMiniUni. Rád chodí, běhá
a vůbec se všelijak přemisťuje
v prostoru. Chtěl by i v čase. Už sedmnáct let miluje jednu ženu a za
nejdůležitější a nejkrásnější činnost považuje bytí ve společnosti
svých dvou dcer, které odděluje
jednadvacet let.
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