Hezký den přeje Tomáš Barták a hudební divadlo Hnedle vedle.
Dovolte, abychom se Vám představili. Několik let uvádíme své zábavné pořady a
spolupracujeme v oblasti zábavy s pořadateli po celé České republice, Slovensku a
Německu. Pořady a programy, které vytváříme, jsou autorské a osobité. Snad proto je o ně
tak veliký zájem. Naše divadlo je schopno hrát v divadlech, tělocvičnách, kinech,
knihovnách, třídách, ale i na náměstích, hřištích, koupalištích, hradech a zámcích. A to vše
díky svému technickému vybavení. Určitě si vyberete z neustále obnovované nabídky pro
děti i dospělé. Rádi vytvoříme program přímo pro vaši potřebu. Na našich internetových
stránkách www.hnedlevedle.cz najdete fotografie, videa, reference, dopisy diváků a
pořadatelů, se kterými spolupracujeme. S vaší organizací jsme ještě nespolupracovali, a
proto zasíláme přiložený katalog. Volejte, mailujte, rádi Vám poskytneme veškeré
informace.

Na spolupráci se těší Hnedle vedle a Tomáš Barták.

Pořady pro dospělé:
STARÁ DÁMA VAŘÍ JED
Hrají: Lilian Malkina, Naďa Konvalinková, Jan
Zadražil
Režie: Lída Engelová
Poněkud nečekaná, ale velice současná černá
groteska o dámě, která už je natolik stará, že by
neměla stát v cestě zlotřilostem svého synovce a jeho
kumpánů. Přesto jednoho dne vezme osud do
vlastních rukou a začne jednat. Stará dáma vaří jed je
humoristický román o vážných věcech. Důchodkyně
Linnea Ravasková, vdova po chrabrém finském
plukovníkovi, je už tak stará, že je nejvyšší čas, aby
přestala stát v cestě svému nepříliš úspěšnému
synovci. Je přece přirozené, že kvůli němu opustila
svůj byt v centru Helsinek, že mu dává skoro celý
důchod, že mu obětuje celý svůj život! Jednoho dne
se ale stará paní vzbouří.
Jedna z nejhezčích a divadelně nejčistších komedií
současnosti.
Kritika nazvala toto představení hereckým koncertem
a divadelním zážitkem.

Hanka Křížková & band Martina
Kumžáka
Nabízíme vám spojení dvou nej. První nej je jedna z
našich nejlepších zpěvaček a druhé nej je
devítičlenné těleso jednoho z našich nejlepších
muzikantů Martina Kumžáka. Koncert plný energie,
citů i humoru má obrovský úspěch po celé naší
republice.

TAKOVÁ JSEM JÁ - Hanka Křížková
Hudební pořad o jedné z našich nejlepších
muzikálových, swingových a šansonových zpěvaček.
Pořad plný písní, vyprávění, promítání fotografií ze
života zpěvačky a jednoho překvapení. Večer plný
humoru a dobré muziky s laskavou, energickou,
usměvavou dámou, která to umí rozbalit.
Doba trvání 90 minut.

ZLATÉ EVERGREENY 70-80
Večer plný těch nejhezčích písní, které snad zná a
brouká si každý. Hudební perly z let dávno
minulých, v podání Superstar Zbyňka Drdy a členů
hudebního divadla Hnedle vedle zaručeně zahřeje
nejenom starší diváky. Písně, které jsme vybrali,
jsou doslova nesmrtelnými hity.
Pořadem se jako šňůrka od staré krabice s fotkami
prolíná promítání tematických fotografií z dob, ve
kterých se dané písně hrály. Účinkují: Zbyněk Drda,
Tomáš Barták, Michaela Růžencová, Jan Zemene,
Nikola Jiránková, Marcel Herink.
Pořad lze též objednat na večírky, plesy, oslavy,
společenská setkání, open air akce, slavnosti.
Doba trvání 90 minut /lze pokrátit/.

Se mnou si píseň broukej
Velmi oblíbený zábavný pořad s Petrou Černockou, Jiřím Pracným a
Tomášem Bartákem. Málokdo ví, že zpěvačka, jež zpívá od svých
patnácti let, je velmi vtipnou ženou, která má zdravý životní nadhled a
dokáže vtipně okomentovat snad úplně vše. Pořad je plný
nejznámějších hitů jako např. Ovečka, Koukej se mnou si píseň broukej,
Náklaďák, Mississippi, Hádej mámo, Krásná a hloupá, Svatební, Jednou
otevřu si cukrárnu, Saxana, Vrať mi zpět svůj smích a další. Pořadem
provází principál divadla Tomáš Barták. Na scéně projekce.
Pořad 105 minut.

Na to vemte jed!
Věčně usměvavá a optimisticky naladěná česká herečka Naďa
Konvalinková rozzáří každé jeviště. V našem pořadu poradí, jak na
diety, povypráví o svých začátcích u divadla i filmu, manželství s
Oldřichem Kaiserem, kamarádství s Jiřím Lábusem a Květou Fialovou.
Lilian Malkina, ačkoliv o generaci starší, se nenechá se svou energií a
svým hereckým vyprávěním zastínit. S nadsázkou a svým nasazením se
ráda podělí o to, jaké je hrát v Rusku, o procestování celého světa, o
Koljovi a cestě k nám a životě v Čechách. No a ten nejmladší Tomáš
Barták pořad celý moderuje a zazpívá několik písní, které obě dámy
mají rády. Mimochodem během svého přátelství a hraní spolu se
z těchto lidí stala neřízená trojka, která rozesměje a potěší opravdu
každý sál. Představení trvá 90 minut.

Pepa a Pepa
Skvělý zábavný pořad s bavičem originálního humoru. Bavič a
profesionální hypochodr se svěří se vším, co má na srdci a není to jen
šelest. Přístup Pepy Náhlovského k životu a všemu okolo nás je
svérázný a swingové písničky v podání folkového dua Pepa Štross a syn
jen umocňují bezva večer.
Doba trvání 90 minut.

Tak dnes u vás
Návštěva tria Lili, Iva a Tom u vás, tak by se dal nazvat pořad „Tak dnes
u vás“. Dámy to nerady slyší, ale jsou velice vtipné a mají co říci. Hodina
a půl zábavy s hity v podání Tomáše Bartáka zaručeně pobaví. Někteří
lidé mají dar popsat vše okolo sebe s nadhledem a vtipem. To je případ i
Lilian Malkiny a Ivy Hüttnerové. Vyprávění o životě a historky z něj jsou
zárukou dobré nálady. Úsměv je lék a tyto dámy jsou nejšťastnější, když
se loučí se spokojenými a rozesmátými diváky.
Délka pořadu bez přestávky 90 min.

Tonka Šibenice
Smích i slzy v neskutečném příběhu, který se opravdu stal. Dcera pražské
galerky na miskách vah. Pravdivý příběh známé prostitutky v režii
Jaroslava Duška. Hra Tonka Šibenice vznikla na motivy hry Miloše
Macourka, Racajda, a vypráví o Antonii Havlové, několikrát soudně
trestané prostitutce. Ta strávila noc s příšerným vrahem Prokůpkem
před jeho oběšením, aby splnila jeho poslední přání. Jde o komorní
veseloherní příběh. Neuvěřitelné. A přitom jde o skutečnou postavu
pražské galerky tehdejší doby. Diváci se stávají při tomto představení
nebeským tribunálem, který zemřelou Tonku buď přijme do nebe, nebo
odsoudí do pekla. Vyprávění jejího životního příběhu není jen
svědectvím doby, ale také připomenutím, že nelze nikoho soudit, když
neznáme pozadí jeho činů...

Hudbou k srdci
Jedinečná nabídka vánočního pořadu Hudbou k srdci. Vítěz třetí řady
Česko hledá Superstar - ZBYNĚK DRDA a držitelka ceny Anděl naděje HELENA HAMPLOVÁ Vám představují vánoční program plný světových a
českých duetů. Pořad se hodí do kostelů, vánoční trhy, rozsvěcení
vánočních stromů, ale i na vánoční večírek. Jedinečný hudební zážitek.
60 minut.

Domácí štěstí? Ivo! S pravdou ven!
Velmi oblíbený a nejhranější pořad s Ivou Hüttnerovou a Tomášem
Bartákem. Zábavný pořad plný hezkých písniček, vyprávění. Pořad,
který se opírá o kontrast starých a nových časů. Střet obou světů ve
velmi originálním podání skvělých protagonistů. Humor a legrace je
koření života. To už se říkalo za našich babiček. O správně kořeněný
večer se budou snažit ze všech sil Tom a Iva.

ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE
Ivo Šmoldas a Pepa Štross je dvojice, která zaručuje zábavu
na originální úrovni. Téměř dvě hodiny o obyčejných věcech a
situacích, ale originálním pohledem Iva a Pepy. Dopřejte divákům
rozhýbat bránice a pobavit je dobrou muzikou swingujícího poety
Pepy Štrosse a překladatele, básníka, scénáristy, kulturního
publicisty, moderátora a profesionálního glosátora PhDr. Iva
Šmoldase. Pořad trvá 105 minut.

Lilian Malkina HEREČKA NA EXPORT
Zábavný pořad Tomáše Bartáka s herečkou cizokrajného
jména, Lilian Malkina. Lilian se u nás proslavila rolí babičky
v oscarovém filmu Kolja. V Česku hraje divadlo a natáčí filmy již 25
let. Dozvíme se s humorem, jakou životní cestou si prošla jedna
z nejvýraznějších evropských hereček. V pořadu krásné melodie,
písně i tance různého charakteru a původu. Lili je dáma
s neuvěřitelnou energií, která umí pohladit po duši a hlavně
rozesmát. Přijměte pozvání na večer plný pohody a legrace.

Dáma z malé Ulice
Jedna z nejlepších a nejobsazovanějších českých hereček
Jaroslava Obermaierová. Tato rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce
1946. Už od útlých dětských let se zamilovala do baletu. A tak se na jevišti
objevila už v 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a
baletech. Baletu zanechala a začala se zajímat o herectví. Když se
rozhodovala kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla
DAMU. Tam během studia hrála ve snímku SOUHVĚZDÍ PANNY. Zde se
objevila na tu dobu ve velmi odvážné erotické scéně, která jí přinesla
úspěchy. Stala se hojně obsazovanou herečkou a ztvárnila mnoho rolí
v divadle i ve filmu.
Dětství, první lásky, herecké začátky, životní prohry, milostné pletky i
hvězdné chvíle, houbaření, diety. To vše s písničkami a nadsázkou v další
talk show Tomáše Bartáka.
90 minut skvělé zábavy.

S kamarádem do deště
Lukáš Vaculík byl a je idolem žen a dívek. Čím přitahuje, jaký je, co má a
nemá rád? Vše v našem pořadu! Jitka Sedláčková je komik v sukních,
dramatická herečka, moderátorka, pedagožka, ale hlavně neřízená střela.
Tomáš je herec, zpěvák, režisér a improvizátor. Tato kombinace osobností
je záruka velké legrace a pohody. Jestli jste o nich ještě něco nevěděli, tak
s nadsázkou vězte, že bulvár je proti nám hadr.
Tady se dozvíte víc než dost.
Jeden z nejúspěšnějších pořadů.

Ta naše písnička česká
Velmi úspěšný, zábavný písničkový pořad našeho divadla s těmi
nejznámějšími hity dob minulých. Písničky jako Tereza, Život je jen náhoda,
Pramínek vlasů, Dva roky jezdím bez nehod, Pramínek vlasů, Život je jen
náhoda a podobné vždy pohladí duši. Tomáš Barták je komik a pořadu dává
ten správný rozměr svými komentáři a skeči. Diváky celé představení
provází obrázky promítané na zadní projekci, které jsou součástí soutěže
o hezkou cenu. Vřele toto představení doporučujeme nejen pro seniory.
90 - 100 minut

MDŽ - Mejdan dívek a žen
Další ze zábavných pořadů Toma a Dany. Tentokrát je to originální oslava
Mezinárodního dne žen. Jenže! Jak bude pět Tom ódy na ženy a jejich
přednosti a ctnosti? Svým způsobem, to je jasné. Nápad je tu a rázem je
o zábavu s krásnými písničkami postaráno. Hostem pořadu může být
Yvonne Přenosilová, Hana Křížková, Pavlína Filipovská, Petra Černocká nebo
Pavlína Senič. V pořadu zazní ty nejznámější hity opěvující ženský půvab a
krásu. Hrají a zpívají: Tomáš Barták, Dana Vajcová a členové HD Hnedle
vedle.

Dr(o)bečky jedné herečky
Další večerní pořad plný legrace, pohody a bezva muziky. Dalším
hostem v řadě úspěšných pořadů je Naďa Konvalinková. Žena
neuvěřitelného elánu, humoru a smíchu, který rozdává plnými hrstmi.
Diváci se dočkají vyprávění neuvěřitelných historek a budou také
poučeni jak na dietu a přípravu dobrých a přitom zdravých pokrmů.
Hrají: Naďa Konvalinková, Tomáš Barták
90 minut

Vánoční sen
Vánoční koncertní pořad plný vánoční pohody se Zbyňkem Drdou,
Tomášem Bartákem, Danou Vajcovou a dalšími členy divadla. Ty
nejhezčí vánoční písně a skladby v podání členů našeho divadla a
Královských trubačů. Zazní písně: Nesem vám noviny, Štěstí zdraví,
Jsou svátky, Veselé Vánoce, Rolničky, Purpura a další krásné vánoční
hity. Koncertní představení se velmi hodí i do kostelů a chrámů.

O sexu převážně nevážně
Nový, velice úspěšný a humorný pořad. Jde o poutavé, rozhodně
poučné, ale také nesmírně humorné vyprávění scének z lékařské praxe
známého sexuologa Radima Uzla, které je protkáno písničkami,
osobitým humorem a básněmi Villona, Preverta a Kainara v podání
svérázného Pepy Štrosse. Zažijete minimálně dvě hodiny vkusné zábavy,
humoru, ale i ponaučení na ještě donedávna tabuizované téma.
Doba trvání 105 minut.

Valdštejnovi trubači
Klasický žesťový kvintet, který se zaměřuje především na hudbu starých mistrů 14.–18. stol. Vznikl v Litvínově a je
složen z pěti hudebníků (učitelů ZUŠ), kteří hrají v klasickém nástrojovém obsazení: dvě trubky, pozoun, lesní roh a
tuba.Programy koncertů tohoto souboru jsou složeny převážně z kratších skladeb německých, italských, anglických a
francouzských mistrů. Takové drobné skladby v sobě často skrývají netušenou krásu, protože však mnohdy stojí ve
stínu „velkých“ kompozic svých autorů, na koncertech se na ně většinou zapomíná. Jsou mezi nimi malé skvosty
mistrů nejslavnějších jako byli J. S. Bach, G. F. Händel, A. Scarlatti nebo H. PurceIl, i těch skladatelů, kteří jsou dnes
již zapomenuti. K těm patří například V. Hausmann, A. Banchieri nebo J. Stanley. V programu však nechybějí ani
evergreeny českých a světových skladatelů.Díky krátkému časovému rozsahu skladeb je možno přizpůsobit program
tohoto hudebního tělesa podle okolností koncertu. Hudební soubor má za sebou vystoupení v koncertních síních, na
českých hradech a zámcích, v lázeňských střediscích či na vzdělávacích koncertech pro mládež. Mnoho koncertů se
konalo v kostelích a prostorách pro různé tematické příležitosti jako jsou vánoční a velikonoční koncerty.Skladby jsou
doprovázeny průvodním slovem v češtině a dle požadavku pořadatele ve zkrácené formě i v němčině nebo angličtině.

Helena Maršálková
Marcela Voborská
zpěvačky legendárního Pacifiku
Helena Maršálková, Marcela Voborská, Tomáš Suchomel a Ondra
Paska kvartet, který se umí postarat o zaručený muzikantský
zážitek. Krásné písničky, milé povídání a humor, který nenechá
nikoho smutného. Karlínský nábřeží, Jaro nad Bretaní, Džínová
láska, Řetízek, Boty tlačí nás to je jen zlomek toho, co v tomto
úžasném večeru diváci uslyší. Délka pořadu 90 minut.

PRAGTET
"PRAGTET" je dámské vokálně instrumentální trio, které působí na české hudební scéně od roku 2015.
Interpretuje písně slavného českého písničkáře Karla Hašlera, hity Jaroslava Ježka, Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, staré české šlágry
a slavné filmové melodie. Vystoupení poutavě uvádí moderátorka Českého rozhlasu a členka Pragtetu Jana Rychterová.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=G0_DqjSLpO0

TWO VOICES
Vokální skupina Two Voices svůj repertoár staví na humoru a slavných klasických melodiích velikánů klasické hudby
s osvěžujícími texty Jany Rychterové. Dája Šimíčková a Jana Rychterová zpívají vážnou hudbu a čekají, že se publikum
bude smát. A ono se opravdu směje. Krásné melodie v doprovodu kytary (a obvykle i houslí či violy Michala Žáry a
kontrabasu Evy Šašinkové) totiž dostaly takové texty, že se zrodil nový hudební styl stylu crossover, a to CRAZY
CLASSIC.
Chačaturjanův Šavlový tanec je o krádežích, Na krásném modrém Dunaji o jídle, Badinerie o cestování s navigací či
Beethovenova Osudová o betonových skladbách potěší svým humorem široké publikum i uši milovníků vážné hudby.
Ovšem náhle vás překvapí poeticky laděné skladby jako Dvořákovo Largo, Debussyho Dívka s vlasy jako len. V
případě, že je na koncertě plná sestava, tedy je duo Two Voices tříčlenné, může vás pohltit Bachův Air a jste ztraceni
v prosté hudební kráse tří hlasů. Ano, Two Voices, tedy dva hlasy, jsou jediné duo na světě, které může mít i tři a více
členů. Na pódiu stojí písničkářka Jana Rychterová s kytarou, Dája Šimíčková. Někdy si vystačí, ale obvykle se k nim
přidává Eva Šašinková s kontrabasem a Michal Žára s houslemi a violou.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=gx6zR3lyW6Y

YELLOW SISTERS
Yellow Sisters je původně ženská vokální skupina, která svým zpěvem prochází s lehkostí napříč žánry soulu, funku,
r'n'b, world music, jazzu i reggae. Pro svou hlasovou kreativitu bývají YS označovány zvukovými iluzionistkami.
Experimentují s melodií a rytmem a hledají nové způsoby práce s hlasem. Jsou originální českou a cappellou, jejich
tvorba je ryze autorská. Od roku 2015 vystupují se stálým hostem beatboxerem Honzou Melicharem.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=JnE9CfgguX4&list=PLMTe_khdM6RaflT7HpsxVBVDSef69ZcMi&index=2

MATERSKA.COM
Mateřská.com je projektem zpěvaček Lenky Jankovské a Báry Vaculíkové. Jak již název napovídá, shrnuje jejich pocity
a zkušenosti v rolích matek, které se snaží skloubit své hudební ambice s mateřskou "dovolenou". S humorem a ironií
rapují a zpívají o mateřství bez růžových brýlí. Celý projekt odstartovala před pěti lety hymna Laktační psychóza, která
reagovala na jejich účast v soutěži Hlas Československa. Klip k písni se díky své syrovosti stal virálním videem a
internetová komunita se na album složila veřejnou sbírkou. Tento způsob financování byl v České republice použit
poprvé. Dnes má Mateřská.com na kontě 7 videoklipů, které na youtube vidělo přes dva miliony diváků. V listopadu
2018 vydaly zpěvačky druhé album Automatka, které pokřtila herečka Simona Babčáková. Pilotní singl a videoklip
Automatka, který produkoval Jiří Burian, vyšel v březnu 2018 u Warner Music. Živé vystoupení je kombinací písní z
alb Laktační psychóza a Automatka a syrového osobité humoru. Je spojené s projekcí videoklipů.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=rklUthIgU4w

STAROPRAŽŠTÍ
PARDÁLOVÉ
Staropražští Pardálové je vynikající
trio pro zábavu napříč generacemi.
Hrají a zpívají nejznámější písně
"šlapeťácké" staropražské, dále
lidové a také nejpopulárnější hity
Karla Hašlera. V repertoáru mají i
světové šlágry, pro adventní
vystoupení také koledy a melodie s
vánoční tématikou. 60 - 90 minut dle
potřeby.

CRAZY DOGS
Kdo z nás by se
nechtěl alespoň na
chvíli vrátit do svého
mládí, či mládí našich
rodičů, zažít zas ten
opojný pocit. Jen
zavřete oči a
představte si že řídíte
Cadillac, po vašem
boku máte krásnou
dívku, z jejichž rtů se
line bezstarostný
smích, vítr se vám
honí ve vlasech, a z
rádia duní Rock ‘n‘
Roll! Zapomeňte na
obyčejné starosti
všedních dnů a nechte
se strhnout tepajícím
rytmem padesátých let minulého století, prožijte s námi tu pravou radost ze života.
Teď máte jedinečnou možnost se skupinou Crazy Dogs prožít opět to opojení z mladé, moderní a strhující hudby
padesátých let, přednesené tak, jak se v těchto letech hrála, v původním nástrojovém obsazení a aranžích, zahrané
špičkovými profesionálními hudebníky s mnohaletou praxí. Zažijte mrazení v zádech, když na jeviště přijde král
rokenrolu – Elvis Presley, nechte se strhnout rytmem jeho největších hitů a zasněte se při jeho nezapomenutelných
baladách. Nepřemýšlejte, prostě to udělejte. Vždyť je to Rock ‘n‘ Roll!

MUSIC KARNEVAL
Dětský karneval, který má opravdu šťávu. Naše
divadlo již pět let uvádí velmi úspěšnou KARNEVAL
SHOW. Po dlouhých úvahách, co nového, je tu
krásný dárek pro naše malé diváky v maskách.
Zbyněk Drda, Tom Barták, Dana Vajcová a spousta
ptákovin s maskami. Spolupráce se Zbyňkem
otevřela mnoho možností a zde je fantastická
show, plná živě zpívaných písniček s naší
SUPERSTAR. Soutěže a spousta super muziky.
Vyhlášení masek, ceny v ceně pořadu.
Délka pořadu 120 minut.

DĚTSKÝ KABARET
Návrat velké dětské show. Naše divadlo na
žádosti pořadatelů a k velké radosti nás herců
bylo nuceno obnovit jeden z nejhezčích pořadů.
Klauni Fany a Tom mají pro své kamarády
připraveny spoustu písniček, legrace a soutěží,
které nenechají žádné dítě sedět.
Ty největší hity jako např.: Mach a Šebestová,
Pramen zdraví, Saxana, Hlupáku najdu tě,
Statistika, Včelka Mája, Čaroděj dobroděj a další.
V pořadu vystoupí pět účinkujících divadla.
Představení je vhodné do divadel, ale i pro
městské slavnosti, festivaly, open air akce, dny
dětí, poutě a podobně. Délka pořadu od 50 do
90 minut. Představení lze rozdělit i na několik
částí.

ZÁMECKÁ POHÁDKA
Tomášova další pohádka je o lidských vlastnostech, které nám ztěžují
život. Příběh se odehrává na starém zámku, kde panuje zlý knížepán.
V pohádce našeho knížete potrestají a vychovají lesní strašidla,
bludička a hejkal. V pohádce uslyšíte zbrusu nové písničky, které Tom
napsal jen pro tuto pohádku. A děti se opět zapojí do našeho divadla a
zahrají si s Tomem. Lakota, lhaní, zlost a hloupost se v dobré obrátí, a
to ještě s legrací.
60 min.

SAXANA JE HNEDLE VEDLE
Petra Černocká dlouhodobě spolupracuje s naším divadlem a hraje
v představení „Se mnou si píseň broukej“. Protože je také
skladatelka písniček pro děti, připravili jsme pořad právě pro ně.
Představení plné legrace a hezkých písniček s Petrou, Jiřím Pracným,
Tomášem Bartákem a členy pěvecké skupiny KIKSVOCAL.
Představení je také vhodné pro oslavy a výročí.

POHÁDKOVÉ ZPÍVÁNÍ
Malý dětský kabaret s těmi nejznámějšími písničkami z českých
pohádkových filmů a seriálů. Zbyněk Drda a Tomáš Barták jsou
ostřílení zpěváci, kteří mají rádi legraci. Pojďte s nimi do pohádek a
starých příběhů. To, že mají smysl pro humor, je víc než jasné a
legrace bude veliká. Doba trvání pořadu 60 - 90 min /dle potřeby/.

ZVĚŘINEC - Yellow Sisters
Projek ZVĚŘINEC Yellow Sisters je věnován dětem a jejich dospělákům. Tentokrát Yellow Sisters řádí s písničkami o
zvířatech a nejen o nich. Pořad je plný pestrobarevných písniček, ukolébavek a říkanek, kde si přijde na své každý člen
rodiny. Doporučujeme užít si na plný pecky 60 minut zábavy s volkální partičkou prima holek a jednoho rošťáka.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=F-ZVMKCBcZg&list=PLMTe_khdM6RaflT7HpsxVBVDSef69ZcMi&index=1

ZPÍVACÍ PÍSNIČKY - Jana Rychterová
Písničky Jany Rychterové jsou určené ke zpívání, tancování, pobavení. Občas i k nějakému tomu poučení, ale to děti
nemusejí vědět. Jana zpívá pro děti už dlouho, skládá písničky o tom, co děti zajímá - o sportech, o zvířátkách, o
smíchu, o dobrotách, zkrátka o všem možném. A díky těmto písničkám vznikly pořady pro děti i celé rodiny, kde se
kromě zpívání tancuje, soutěží a dělají blbiny. Pak je tu ale i pár písniček o češtině či dopravní výchově, ty se zase
zužitkují ve školách a školkách. Jana je moderátorkou Rádia Junior, jedné ze stanic Českého rozhlasu, která se cíleně
věnuje dětem. Pokud se chcete dozvědět víc, vítejte na stránkách, rozhlížejte se, poslouchejte.
Doporučené pořady: ZPÍVACÍ PÍSNIČKY, ČERTOVSKÁ OSLAVA, KARNEVAL S JANOU RYCHTEROVOU, ČARODĚJNICE,
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=_7RxihST3WQ

KARNEVAL SHOW
Pořad plný bezprostředního humoru, dětských písniček, soutěží a
řádění s Tomášem a jeho kamarády. Písničky, které Tomáš se svými
kamarády zpívá, všichni známe (Mach a Šebestová, Hlupáku najdu tě,
Saxana, Statistika, Hajný je lesa pán, Vařila myšička kašičku, Mašinka,
Včelka Mája, Perníková chaloupka, Buchet je spousta a další). Pokud si
pořadatel přeje, Tom vyhlásí i ty nejhezčí masky.
Pořad trvá 105minut.

HVĚZDA VÁNOC
Zbyněk Drda, Tomáš Barták a členové dětské skupiny KIKSVOCÁL
v báječném dětském vánočním pořadu plném legrace a pohody.
V pořadu zazní ty nejkrásnější tradiční, ale i popové vánoční písně. Dále
se dozvíme, co vše se může o těch nejkrásnějších svátcích stát! Rádi
poradí a s humorem prozradí Tom, Zbyněk a jejich kamarádi z divadla
Hnedle vedle. Možno na konec zařadit i Mikulášskou nadílku.
Doba trvání pořadu 60 - 90 min /dle potřeby/.

VÁNOČNÍ SHOW
Před Vánoci se Tom a jeho kamarádi opravdu nezastaví. Jezdí za dětmi
se svým originálním pořadem, který je plný legrace a vánoční pohody.
O tom, že je pořad velmi oblíbený, svědčí kalendář akcí. Prostě se
nezastavíme! Tento pořad měl úspěch všude, kde se hrál, a to nejen díky
legraci, ale i díky krásným vánočním písním, které umí přispět ke skvělé
atmosféře.
Pořad je možné uvést jako báječnou Mikulášskou nadílku. Délka pořadu
90 minut. V případě Mikulášské nutno přičíst čas nadílky a čertovskou
tancovačku.

HODINKA ZPĚVU
Hudebně zábavný pořad pro děti MŠ a prvního stupně ZŠ s
těmi nejhezčími písničkami Jaroslava Uhlíře, Zdeňka
Svěráka a dalších. Pořad seznamuje děti s vnímáním textové
části písní. Nová role průvodce písničkami ho přivede
do několika neřešitelných situací. Jak si s tím Tom poradí?
Nechte se překvapit. Děti si spolu s herci zazpívají ty
nejhezčí hity nestorů a české dětské písničky např.:
Statistika, Není nutno, Hlupáku najdu tě, Datel, Myš Lenka,
Zajíc na bobku, Dáme klukovi školy, Jsou tady zlé časy, Jaro
dělá pokusy, Žampiony nadívané, Pramen zdraví a další.

PRVNÍ POMOC? POMOC!
Nejúspěšnější výukový pořad našeho divadla pro ZŠ.
První vzdělávací pořad, který zábavnou formou
prozradí ty nejdůležitější informace z oblasti první
pomoci. Hostem pořadu je opravdová zdravotní
sestra ARIP, která společně s herci divadla poradí,
jak se zachovat při záchraně života. Všichni víme, že
vybaveni základními znalostmi o první pomoci
můžeme zachránit lidský život. Nenechte si pořad
vhodný pro první i druhý stupeň ZŠ ujít. Pro velký
úspěch nabízíme i druhý díl!!!
Hrají a zpívají: Tomáš Barták,
Kamila Špatná, zdr. sestra ARIP

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Divadelní klauniáda pro malé i velké diváky, plná těch
nejznámějších písniček z pohádek. Potulný komediant Tom a
jeho vyprávění s pohádkovými živě zpívanými písničkami. Máte
rádi legraci, zpíváte? Pokud ano, pojďte s námi do pohádky, ať
společně přemůžeme ukrutného draka.
Tato pohádka slaví 400. reprízu.

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Pohádková klauniáda o princezně, kterou zaklela zlá sudička. Ať
se v království snažili, jak se snažili, princeznu nezachránili. Kdo ji
zachrání? To vše v našem vyprávění plném písniček o Růžence a
jejím princi. Neuvěřitelné umění Tomášovo improvizace
s dětskými herci vybranými z hlediště je opravdovým uměním.
50 min.

MUZIKHRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
Představujeme Vám písničkové představení o zvířátkách.
S legrací a písničkami se podíváme na český dvorek, do lesa a
k rybníčku. Je až neuvěřitelné, kolik je složeno písniček
o zvířatech. Je jich tolik, že je ani kamarád Tom nemůže všechny
zazpívat. Představení se setkává s vřelým
přijetím jak u dětí, tak u dospělých.
50 - 60 min.

/POD/VODNICKÁ POHÁDKA
Další z řady pohádkových klauniád, ve které řádí klaun Tom jako
vodník. Vodník tentokrát zavede děti do mokrého světa, plného
ryb, žab a nasbíraných dušiček. V pohádce zazní písničky, které se
k rybníkům, řekám a tůním velmi pojí. Klauniáda je určená pro
celou rodinu, baví se při ní jak dětičky, tak rodiče i prarodiče.
Představení trvá 60 min.

SENZA MUSIC PARTY
Divadlo Hnedle vedle přichází s opravdovou bombou! Dětské
písničky v podání Toma, Zbyňka a členů Hnedle vedle. Zaručené
hity roztancují a pobaví všechny bez rozdílu věku. V pořadu
zařazené nové písničky z pohádek Tři bratři, Láska rohatá,
Tajemství staré bambitky a podobně. No a mezi písničky vždy
zaplete Tom ty své ptákoviny v podobě skečů o čemkoli, co ho
napadne a čím ho vyprovokují malí i velcí diváci. To je potom
veliká show. Na žádost pořadatele můžeme
zařadit celou minioperku Karkulka.
Délka pořadu 90 minut.

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ VZDUCH
Dětský hudební kabaret o zdravém životním stylu. Tom ví, jak na
to. Pohyb, hygiena těla i duše, zdravá strava, to je oč tu běží. Ty
nejznámější rytmické pohádkové a dětské písničky pro zdravý.
Jeden z nejzajímavějších projektů hodící se k jakékoli příležitosti.
60 minut.

HOLA, HOLA ŠKOLA VOLÁ!
Loučení s předškoláky v mateřské škole či vítání prvňáčků
na základní škole - to jsou dvě důležité chvíle v životě
našich dětí, které je třeba náležitě oslavit. Při té
příležitosti uvádí naše divadlo již pět let velmi úspěšný
pořad plný legrace, písniček o škole a loučení se školkou.
Program je variabilní, jeho součástí může být vystoupení
žáčků, pasování dětí na školáky, zkrátka zpříjemníme
dětem tento životní krok. Školáčci za odměnu dostanou
křížovku našeho divadla a písničku Hola, hola škola volá.
S divadlem Hnedle vedle je legrace i ve škole.
Délka pořadu 60 minut.

HRÁTKY S TOMEM
Představení pro nejmenší diváky. Show pro MŠ a první
stupeň ZŠ. 60 minut plných písniček a klauniád
s Tomem a jeho lotrovinami, které děti tak milují.
S dětmi se podíváme nejen do pohádkového světa, ale
i za zvířátky a podobně. Představení velmi pochválili
inspektoři České školní inspekce, kteří byli
na představení v MŠ v Mělníku. Vřele ho doporučují.
Představení se hodí nejen do divadel ale i na zahrady.
Délka pořadu 45 - 60 minut.

Hudební divadlo Hnedle vedle
Doplňkové služby
_________________________________________________________________________________________________________

zvuk - světla - jeviště - party stany - skákací hrady
malování na obličej - ohňová show - výtvarné dílny
Zvuk:
MIX: Allen&Heath dLive C2500
Allen&HeathP.A. System
Digital Vertical Array dB Technologies DVA T12 - 8 460 W
dB Technologies DVA S30 - 9 000 W
celkový výkon - 17 460 W
MIX: Allen&Heath SQ 5
Elektorovoice 2 x EV ETX-15P - 4 000 W
2 x EV ETX-18SP - 3 600 W

Mikrofony:
Senheiser 945, Shure beta 58, Shure SM58, Shure SM57, AKG Drum set Session 1

Jeviště:
profesionální pódium Nivtec, výška až 1m, schody, zábradlí, zastřešení Trysystem Quick lock N 290, výška 4-6 m,
boky výkryty černým rašlovým úpletem
Zastřešené pódium 6x4m
Zastřešené pódium 6x8m

Videa z našich produkovaných akcí:
http://www.hnedlevedle.cz/index.php/videa-z-akci
https://www.youtube.com/watch?v=qwpOfeIdyVY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=241&v=M9X6u2tm4lk
https://www.youtube.com/watch?v=Z7p5oTcGU1M

Party stany a ostatní:
Naše divadlo vám nabízí party stany pro veškeré akce komerčního i nekomerčního
typu odehrávajících se kdekoliv v terénu. Party stan je možné postavit na jakémkoliv
rovném a pevném podkladě.
Vhodné pro pořádání podnikových rautů, prezentací, obchodních meetingů a jiných
obchodních aktivit, šatny umělců při venkovních akcích. Stany je možno zařídit
osvětlením, podlahou, kobercem, lavicemi, různými druhy alternativního vytápění,
klimatizací a dalšími dekorativními prvky jako jsou závěsové podhledy.
Orientační ceny za jeden den:
Nůžkový stan 3 x 3 m - 950 Kč / den
Nůžkový stan 3 x 6 m - 1 900 Kč / den
Party stan 5 x 6 m - party pro 50 os. (max. 6 pivních setů)
Hala 8 x 12 m - boční výška 2,6m - party pro 140-180 osob
Hala 8 x 24 m - boční výška 2,6m - party pro 280-360 osob
Pivní set /stůl + dvě lavice/
Plynové topidlo s ventilátorem
Výčepní zařízení Pygmy 25/K
Židle skládací venkovní vhodná pro exteriérové i interiérové akce
Toto je pouze přehled. Stany jsou v různých rozměrech a variantách.
Katalog a cenová nabídka do 24h.
Ceny po kalkulaci jsou uvedeny včetně DPH.
Všechny stany mají kompletní opláštění.

4 000 Kč
13 000 Kč
28 600 Kč
300 Kč
250 Kč
600 Kč
90 Kč

Akce na klíč:
Naše divadlo vám nabízí projektování a realizaci městských
oslav, poutí, plesů, festivalů, oslav a večírků na klíč.
Zajistíme umělce, zvuk, jeviště, party stany a jejich zařízení,
hostesky, atrakce, stánkaře, občerstvení.

Moderátoři
Aleš Cibulka, Aleš Lehký, Lukáš Budai, Tomáš Barták, Jitka
Sedláčková Radek Jirgl, Vojtěch Bernadský a další

Zpěváci:
BENDE PETR A PB BAND, BENDIG JAN, BOHUŠ JOSEF,
DANĚK WABI, DAVID MICHAL, DEYL DAVID, DOBEŠ PAVEL, DRDA ZBYNĚK, DROBNÝ MILAN, HELEKAL JIŘÍ, HLAS IVAN,
HLOŽEK STANISLAV, HORVÁT VLASTIMIL, KOLÁŘ PETR, KOLLER DAVID, LEDECKÝ JANEK, MAXA MARTIN, MLÁDEK
IVAN, POLÁČEK PETR, REZEK PETR, SEBASTIAN, PEKAŘ, SMOLÍK JAKUB, SPÁLENÝ PETR, ŠTĚDROŇ JIŘÍ, ŠTĚDRÝ KAREL,
STŘIHAVKA KAMIL, TOMÁŠEK RADEK, ULRYCH PETR, VÍTEK PAVEL, VOJTEK ROMAN, ZTRACENÝ MAREK

Zpěvačky:
ABSOLONOVÁ MONIKA, BASIKOVÁ BÁRA, BLANAROVIČOVÁ YVETTA, BŘEZINOVÁ MARCELA, BROŽOVÁ KATEŘINA,
ČERNOCHOVÁ TEREZA, ČERNOCKÁ PETRA, CZÁKOVÁ ILONA, DASHA, FILIPOVÁ LENKA, FILIPOVSKÁ PAVLÍNA,
FIŠAROVÁ RADKA, HELENA MARŠÁLKOVÁ, HOLANOVÁ MARCELA, JANKŮ HEIDI, JANŮ PETRA, JÍŠOVÁ PAVLÍNA,
KŘÍŽKOVÁ HANA, LANGEROVÁ ANETA, LOUNOVÁ OLGA, MACHÁLKOVÁ LEONA, MARTINOVÁ VĚRA, MOLAVCOVÁ
JITKA, PILAROVÁ EVA, RADŮZA, REZKOVÁ ŠÁRKA, RYCHTEROVÁ JANA, SENIĆ PAVLÍNA, URBÁNKOVÁ NAĎA,
VOBORNÍKOVÁ MILUŠE, VOBORSKÁ MARCELA, ZAGOROVÁ HANA, ZELENKOVÁ JITKA

Kapely:
BANJO BAND IVANA MLÁDKA, BOOM BAND, BRATŘI EBENOVÉ, ČESKÉ BUCHTY, COP, CRAZY LADY, DĚDA MLÁDEK,
ILEGAL BAND, DIVOKEJ BILL, DRUHÁ TRÁVA, GOLEM, INFINITY, IRISH DEW, JAK JE NEZNÁTE, J.J. JAZZMEN, JAM AND
BAZAR, JELEN, KAMELOT, LAURA A JEJÍ TYGŘI, LINKA TOMÁŠ A PŘÍMÁ LINKA, MAXIM TURBOLENC, MICHAL PROKOP,
MIG 21, NEZMAŘI, NO NAME, O5 A RADEČEK, OLYMPIC, PACIFIK, PAJKY PAJK, PETER NAGY A INDIGO, POUTNÍCI,
RYBIČKY 48, SLZA, SPIRITUÁL KVINTET, TANEČNÍ ORCHESTR BLACK TOWER, TANEČNÍ ORCHESTR JINDŘICHA VÁCHY,
VYPSANÁ FIXA, WOHNOUT, ŽLUTÝ PES

Baviči:
GENZER – SUCHÁNEK, HÁMA ALEŠ, HEZUCKÝ PATRIK, JABLONSKÝ PETR, KNOR MILOŠ, KOČIČKOVÁ ESTER, MARTINÁK
PETR, MLÁDEK IVAN, MLADÝ JOSEF, NÁHLOVSKÝ JOSEF ALOIS, NEDVĚD RICHARD, PAWLOWSKÁ HALINA,
PAZDERKOVÁ IVA, RUDA Z OSTRAVY, RYCHLÝ PETR, ŠTĚPÁNOVÁ BÁRA

Talkshow:
Talkshow s moderátorem, hercem a zpěvákem Tomášem Bartákem a vámi vybranými hosty.
Možní hosté:
ČERNOCKÁ PETRA, DRDA ZBYNĚK, DVOŘÁK JOSEF, FILIPOVSKÁ PAVLÍNA, FORMÁČKOVÁ MARIE, MARŠÁLKOVÁ
HELENA, HRUŠÍNSKÝ JAN, HÜTTNEROVÁ IVA, KONVALINKOVÁ NAĎA, KŘÍŽKOVÁ HANA, LÁBUS JIŘÍ, MÁDL JIŘÍ,
MALKINA LILIAN, MEDVECKÁ TAŤJANA, NAVRÁTIL OLDŘICH, OBERMAIEROVÁ JAROSLAVA, POLÍVKA VLADIMÍR,
POLÍVKOVÁ ANNA, SEDLÁČKOVÁ JITKA, SENIĆ PAVLÍNA, SMUTNÁ JITKA, SOKOL ONDŘEJ, SVĚCENÝ JAROSLAV,

ŠMOLDAS IVO, ŠPLECHTOVÁ MILUŠE ŠTROSS PEPA, URBÁNKOVÁ NAĎA, URŠULA KLUKOVÁ, UZEL RADIM, VACULÍK
LUKÁŠ, VOBORNÍKOVÁ MILUŠKA, VOBORSKÁ MARCELA, ZÁZVŮRKOVÁ DÁŠA

Malování na obličej - Výtvarné dílny pro děti
Stánek s malováním na obličej lze objednat dvěma způsoby, rozdíl je v platbě.
Malování pro děti zdarma stojí pořadatele 800 Kč/hodina.
Pokud necháte vybírat výtvarníky 50 Kč za jeden obrázek na obličej, tak pořadatel nehradí nic.
Výtvarné dílny jsou velmi oblíbené.
Můžete si objednat pohádkovou, velikonoční a vánoční.
Ceny jsou velmi individuální podle počtu stanovišť a počtu dětí. Veškeré informace rádi podáme na našem tel. čísle
nebo e-mailu.
Dále můžeme zajistit pohádkový fotoateliér,
kde se děti mohou převléci do pohádkových kostýmů a náš
fotograf jim zhotoví foto, které bude později ke stažení.

Skákadla a skluzavky:
Ceny pronájmu skluzavek jsou různé. Záleží, jestli chcete atrakci s obsluhou či bez obsluhy, velikou či malou a
podobně. Rádi poskytneme jakoukoli informaci. Skákací hrad lze objednat i zadarmo pro vás a my si budeme vybírat
vstupné.

Napište nebo zavolejte. Rádi Vám poskytneme bližší informace.
Tomáš Barták
Mob.: 702 053 736
Email: bela.bartak@seznam.cz

Více o dalších pořadech a reference najdete na www.hnedlevedle.cz.

