
 
 

Divadelní spolek BodyVoiceBand uvádí kabaret inspirovaný filmem a 

světem VHS 
 

Cinéma Bizarre 

Písně z velkých i malých velkofilmů 
 

První uvedení: 28. března 2017 od 19.30 na Jatkách 78 

(další reprízy 29.4., 9. 5. a 31. 5.) 

 
 

Cinéma Bizarre volně navazuje na úspěšnou inscenaci souboru Café Bizarre, která se ohlasem u 

diváků setkává již od svého uvedení v roce 2014. Na základě pozitivních reakcí a podnětů od 

publika, tvůrců, ale i ze strany Jatek 78 vznikla potřeba navázat na původní inscenaci. Tentokrát ale 

na diváky nečekají francouzské chansony, ale uslyší pelmel filmových a televizních písní a melodií. 

To vše v podání a úpravě hudebního tělesa BizarreBand. 

 

„Vybrali jsme pro Cinéma Bizarre písně z filmů starých, nových, českých, zahraničních, klasických i 

okrajových, barevných i černobílých -  takže si snad každý přijde na své.“  říká jeden z tvůrců 

Marek Mikulášek. „Hlavním kritériem při výběru bylo kromě hudební kvality písní to, aby filmy ze 

kterých pocházejí byly nějakým způsobem, stěžejní pro světovou kinematografii.  Doufáme, že 

divákům bude většina melodií podvědomá, nebo že díky návštěvě představení objeví nějaký nový 

filmový klenot, který si pak doma pustí.“ dodává představitel hlavního hrdiny Vojtěch Bartoš. 

 

BodyVoiceBand už funguje čtvrtou sezonu a po celou dobu se ve svých inscenacích snaží o co 

nejživější propojení pohybu textu a živé hudby. Pohybuje se tak na poli nejen syntetického divadla 

ale také kolektiví improvizace. A právě improvizace a živá hudba jsou jedním ze základních 

kamenů kabaretu Cinéma Bizarre. 

 

 

V hlavních rolích: 
Vojtěch Bartoš 

Tereza Krippnerová 

Marek Mikulášek 

Barbora Polachová 

Marie Radová 

Ondřej Vacke 

Iva Vejražková 

A další... 

 



 

Hudba 
Bizarre Band: 

Příčná flétna: Dušan Navařík 

Klavír:Zdeněk Dočekal 

Basa: Pavel Husa 

Housle: Klára Suchanková 

Akordeon: František Tomášek 

Bicí: František Kukula 

 

Vyrobila produkční skupina:  Helena Bartošová 

 

Dále spolupracovali: 
 Jaroslava Šiktancová, Štěpán Tretiag, Tereza Verecká, Zuzana Burianová, Pavel Kodeda a Tereza 

Škorpilová 

 

Děkujeme: 
Žižkovskému divadlu Járy Cimrmana a kavárně Standard Café 
 

Inscenace vznikla za podpory Hlavního města Prahy, DAMU a Jatek 78 

 

Kontakt pro média:  

Tereza Škorpilová – produkce 

tel: 731 706 975, email: bodyvoiceband@gmail.com 

www.bodyvoiceband.cz 

 


