Herr Shakespeare? Keine Angst
Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem „Vorhang auf für
Romeo und Julia im neuen Europa!“, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním
obsahem spolupráce bylo nastudování divadelní hry Romeo und Julia od Williama
Shakespeara v německém jazyce.
Po té, co jsme v září loňského roku navštívili německé město Werder/Havel my, letos
v dubnu si měli šanci vyzkoušen prkna, co znamenají svět Němci v Chotěboři. Dobu od
pondělí 20. 4. do čtvrtka 30. 4. 2015 tu strávil dvanácti-členný výběr z Německa zahrnující
deset našich vrstevníků a dvě perfektní paní učitelky. Tým České republiky vedený panem
profesorem Tomášem Scholzem a paní profesorkou Evou Podolkovou se mohl pyšnit
obdobnou sestavou. Každý Čech hostil ve své rodině jednoho německého partnera, u kterých
jsme my pobývali v Německu. Všichni dohromady jsme v průběhu deseti dnů navštívili zámek
Hluboká, jihočeské město Český Krumlov, Haškovu Lipnici, památku Unesco Telč, PR Údolí
Doubravy a samozřejmě jsme absolvovali společnou prohlídku Chotěboře. Dva dny jsme
strávili v Praze, kde jsme mj. sledovali také umělce při práci, a to ve Státní opeře na baletním
představení Šípková Růženka. Další zastávkou byla bobová dráha v Kutné Hoře a další tamní
památky. Samozřejmě jsme některá dopoledne věnovali zkoušení divadla, po kterém nikdo
neodmítl vydatný oběd z chotěbořské jídelny, jež měl u německých přátel velice pozitivní
ohlas. Zkrátka není nad Schnitzel nebo Knödel.
Velký den D se uskutečnil ve středu 29. 4. Odehráli jsme dvě představení v chotěbořském
kině, jedno pro vyšší ročník gymnázia a druhé pro rodiče a veřejnost. I když diváci
pravděpodobně nerozuměli každému slovu, nabídli jsme jim jiné přednosti – inovativní
zpracování s více protagonisty role Romea a Julie a šťastným koncem doprovázeným malou
taneční choreografií. Mohli jsme se pyšnit hned dvěma křehkými dcerami Kapuletovými,
přičemž první Julia dychtivě očekávala Romea na švédské bedně a druhá uvnitř. Chůva
Myriam se ukázala jako velká nákupní maniačka. Čtyři herci divákům vykreslili, jak
rozjařeným romantikem byl mladý muž rozený Romeo a v neposlední řadě se na scéně
objevili dva stále dobře naladění a žertující Merkutiové.
Navzdory tomu, že jsme interpretovali jednu z největších tragédií všech dob, můžeme směle
prohlásit, že tento projekt tragicky neskončil, ba právě naopak. O zdárný průběh akce se
postarali naši i němečtí učitelé, za což jsme jim velice vděční. A náš dík a obdiv si rozhodně
zaslouží i všichni rodiče, jež se po celý pobyt starali o hosty z Německa s náležitou péčí.
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Nejdříve proběhlo zahřívací kolo na rozmluvení, po té malý taneček …

… celkem se dařilo. Moc jsme toho nezapomněli, takže jsme odpoledne mohli vyrazit do města!

Nebylo to však jen tak. Měli jsme to spojené s malým povídáním o ledasčem zajímavém.

Dělali jsme ale i výlety. Zahráli jsme si naše divadlo u otáčivého jeviště v Českém Krumlově…

… Vašek nám zahráli i cestou na kytaru.

Po malém tréninku jsme v neděli odjeli na dva dny do Prahy. Navštívili jsme baletní představení ve
státní opeře. Po večeři jsme procházeli večerní Prahou. Ta byla nádherná.

Druhý den jsme si prošli hlavní památky Nového města a šli shoppovat.

Cestou domů jsme se zastavili v kostnici v Sedleci a sjeli bobovou dráhu.

Ve škole jsme opět evaluovali a opět nacvičovali naše vystoupení.

Zastihli nás ale ještě maturanti, a tak jsme neunikli ani poslednímu zvonění. To jsme také ani nechtěli.

Něco jsme si zahráli a ještě pro jistotu jednou zahráli naše ztvárnění Romea a Julie.

Zkoušky dopadaly dobře. Jak pak ale dopadne hraní naostro před tolika studenty?!

Dopadlo to docela dobře. Sem tam nám něco ujelo, ale snad se to líbilo. Nejdůležitější pro nás bylo,
že jsme si všichni padli pěkně do noty, stali jsme se kamarády a vůbec se nenudili.

Po dvou představeních jsme měli rozlučkový večírek. I ten se docela vyvedl a nebyl vůbec smutný!

Na památku jsme dostali tričko s logem našeho projektu,…

… ve které se vyfotilo i naši učitelé!

Bylo to pěkný. Snad se ještě někdy zase uvidíme!

