NÁVŠTĚVA DĚTSKÉHO MUZIKÁLU SINDIBÁD
Každého z nás asi v dětství potkaly různé adaptace
Pohádek tisíce a jedné noci. K jedné z legendárních postav
těchto příběhů patří i známý námořník Sindibád, který
podstupuje mnohá dobrodružství. Z tohoto námětu vzešel
autorský muzikál Lukáše Sommera. Pan učitel působí
v místní ZUŠ F. A. Šporka již několik let a Sindibád
rozhodně není jeho prvním autorským počinem. Muzikál
představila ZUŠ veřejnosti poprvé v prosinci 2015, ale
jelikož jsme se tehdy z kapacitních důvodů do kina
nedostali, potěšila nás nabídka jarních termínů.
Protože jsou vystoupení ZUŠ vždy zárukou „vysoké
laťky“ a příjemného zážitku, na představení se těšili všichni
žáci druhého stupně. I tentokrát byl námět zpracován místy
netradičně, přesto velmi poutavě. Přiznejme si - kdo z nás
se nezávisle na věku občas nenechá rád unést do světa
fantazie, pohádky a dobrodružství?
Děj, který byl divákům srozumitelný, měl spád,
nepostrádal napínavost, stejně jako tu a tam pohádkovou
jemnost a něžnost, vyhraněnost dobra i zla, humor,
nadsázku a překvapení. V celém představení byste nenašli „hluché místo“. V průběhu
výpravného, hodinu trvajícího muzikálu vystoupily děti z dramatického a hudebního oddělení
ZUŠ, jejich kolegové výtvarníci se zase podíleli na dotvoření scény a kulis. S poměrně
náročnými sborovými i sólovými výstupy si všichni malí umělci dobře poradili, jakož i
s případnou trémou, která na dětech nebyla znát. Hudební doprovod obstaral malý orchestr
složený z pedagogů ZUŠ. V tomto představení tedy byli žáci i jejich učitelé doslova na jedné
lodi. Celou hodinu jsme sledovali úžasné divadlo – ti vnímavější museli ocenit dokonalou
přípravu scény, hudební doprovod i množství dalších efektů v podobě stínoher a projekcí. Už
jen samotné kostýmy stály za pozornost. Největší ocenění zaslouží aktéři představení: mladí
zpěváci, tanečníci, herci, muzikanti. Právě jejich zápalem pro věc, úsilím a kvalitními výkony
byla dána celková vysoká úroveň celého představení.
Pokud očekáváte, že Vám prozradíme něco z děje, zklameme Vás. Každý divák by si
měl do kina zajít sám, protože nejlepší je vše vidět a slyšet na vlastní smysly. Dobromyslný,
avšak popletený a trochu roztržitý kapitán Sindibád, posádka, která se dokáže „ozvat“,
kouzelné cesty divočinou, rozverné opičky, ledová krajina a velikánský mrož, namyšlená a
zlomyslná princezna a mnoho dalších detailů... To vše doprovázeno krásnou hudbou
s nádechem Orientu i tóny evokujícími napětí a podkreslujícími dějové zvraty. Stejně úžasné
byly všechny sborové scény. To vše asi jako pozvánka stačí. Ostatně udělejte si názor sami.
Když si přispíšíte, o představení ještě nepřijdete. Ale pozor, možností zhlédnout Sindibáda
ubývá, proto rychle do kina! Je za pět minut dvanáct!
Milí malí umělci, vážení páni
učitelé ZUŠ F. A. Šporka, děkujeme Vám
za příjemný umělecký zážitek, přejeme
Vám hodně nadšení do další práce a ať
Vám vane do plachet dobrý vítr. Těšíme se
na některé další představení. 
Za diváky 2. stupně ZŠ BH
Olga Gruhnová
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