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O divadle
Hudební divadlo Ze:Mě (dále též zkratka HDZ:M) navazuje na tři úspěšné původní muzikálové tituly,
Úděl osudu, Cyrano a Zaslaná pošta, uvedené v letech 2014 až 2019 na Malé scéně DK Metropol
v Českých Budějovicích. Všechna tato díla navštívilo celkově na 20 000 diváků a na amatérských
divadelních soutěžích po celé republice si vydobyla 13 ocenění, včetně těch za nejlepší hudbu,
libreto či režii. Tvůrčí tým okolo hudebního skladatele Vojtěcha Adamčíka se založením
hudebního divadla snaží definovat široké veřejnosti svoji tvorbu jako stálý a pokračující fenomén
zastřešený stabilní profesionální institucí.
Pro běžného diváka bude tvorba Hudebního divadla Ze:Mě vždy zárukou kvality a diváckého
zážitku. Převážná většina repertoáru HDZ:M bude složena z původní české hudebně-divadelní
tvorby vytvořené přímo pro toto divadlo. Instituce chce též nabídnout možnost seberealizace
pro mladé české autory a interprety v oblasti hudebního divadla, což bude činit pravidelným
vypisováním konkurzů, nabídek a soutěží. Pro získání profesionálních zkušeností není nic lepšího
než spolupráce mladých se zkušenějšími kolegy. Oficiálním zahájením činnosti divadla v září 2019
vznikne v Českých Budějovicích zcela nová umělecká platforma, která v českých podmínkách
nemá obdoby.
Hudební divadlo Ze:Mě bude od divadelní sezóny 2019 / 2020 působit v prostorách KD Vltava
v Českých Budějovicích.

Tvůrčí tým
Vojtěch Adamčík, ředitel divadla a hudební skladatel
Jan Batysta, zástupce ředitele divadla, textař a scénárista
Petr Mach, producent
Lucie-Anna Zatloukalová, choreografka
Filip Šinkner, textař a scénárista
Jaroslav Dvořák, dramaturg
Magdalena Froňková, choreografka
David Tomášek, hlasový poradce
Vladimír Batysta, grafik
Nikola Ciprová, reklama

Stálí hosté Hudebního divadla Ze:Mě
David Cody, režisér, dramaturg a dirigent
Jan Bubák, dirigent a člen ansámblu Národního divadla v Praze

Sezóna 2019 / 2020
Zahajovací sezóna Hudebního divadla Ze:Mě bude odstartována slavnostním koncertem
Muzikálové GALA, který se uskuteční ve středu 25.9.2019 od 19:00 přímo v prostorách
KD Vltava. V rámci galakoncertu zazní české i světové muzikálové hity, například z muzikálů
Jesus Christ Superstar, Hamilton, Čarodějka (Wicked), Největší showman (The Greatest
Showman), Kočky (Cats), Baron Prášil, Kdyby tisíc klarinetů či Casanova. Za doprovodu
symfonického orchestru pod vedením Vojtěcha Adamčíka a Jana Bubáka vystoupí přední
muzikáloví umělci Milan Peroutka, Lukáš Randák, Elis Ochmanová, Lukáš Adam,
Andrea Holá a Lindsay J. Salvati. Součástí slavnostního večera bude i křest vzniku organizace
HDZ:M za účasti tří významných osobností českého muzikálového divadla, jejichž jména zatím
produkce úzkostlivě tají. Jako host vystoupí v rámci koncertu smyčcový orchestr SZUŠ Zavadilka
České Budějovice se symfonickou suitou z muzikálu West Side Story. Vstupenky budou
v předprodeji v síti CBsystem od 15. července 2019.
28. a 29. února 2020 diváky čeká premiéra zbrusu nové inscenace úspěšného muzikálu Cyrano
autorů Vojtěcha Adamčíka a Filipa Šinknera. Režie a dramaturgie projektu se ujme David Cody,
hudebního nastudování Jan Bubák a tanečních choreografií Lucie-Anna Zatloukalová
za asistence Magdaleny Froňkové. Muzikál Cyrano se během původního uvádění v letech 2016
a 2017 dočkal velkého diváckého ohlasu v podobě více než 40 vyprodaných repríz a ze soutěží
v Dačicích a Volyni si přivezl celkem 9 cen, včetně cen za hudbu, libreto, režii, kostýmy a nejlepší
inscenaci. Vytvořením nové inscenace by tvůrčí tým rád oslovil širší diváckou základnu
a též vytvořil novou dramaturgickou úpravu díla pro velká muzikálová jeviště. Na všechny hlavní
role, vedlejší role i role company vypisuje HDZ:M konkurz v termínu 29. a 30.9.2019.
Bližší informace ke konkurzu budou zveřejněny v průběhu léta.

Výhled do dalších sezón
Hudební divadlo Ze:Mě chystá na sezónu 2020 / 2021 hned tři premiéry. Ze začátku sezóny
to bude taneční show pod autorským vedením choreografky Lucie-Anny Zatloukalové, krátce
po Novém roce pak česká premiéra původního britského muzikálu mladého nadějného skladatele
a textaře. Na závěr sezóny nebude chybět nový původní historický muzikál z dílny
Vojtěcha Adamčíka, Jana Batysty a Filipa Šinknera. Ten bude premiérován v létě 2021
jako open-air turné po českých a moravských městech, na podzim téhož roku se chystá jeho
premiéra i v “kamenném divadle”, tedy v domovském KD Vltava.
Dramaturgický plán následujících sezón je v současné době stále upřesňován.
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