


NEREÁLNA REALITA?
 

Vitajte na divadelno-hudobnom
predstavení mladých ľudí

so znevýhodnením, zo združenia VOTUM.
Aj vás často zaujíma čo si druhí myslia?

Predstavili ste si niekedy, aké by to bolo,
ak by sme videli druhým do ich

myšlienok?
 Pozývame aj vás do vtipných situácií,

ktoré sú iba nereálnou realitou?
 

Aby ste ešte lepšie mohli porozumieť
predstaveniu „NEREÁLNA REALITA?“
prečítajte si krátke charakteristiky

účinkujúcich.
 



HERCI
 

Sofi - Najväčšia fanynka kapely Hex, s jej členmi sa pozná osobne.

Maroš – Šikovný pomocník doma i v práci. Keby mohol kúpil by si asi všetko na
svete. Jeho oku neuniknú sympatické dievčatá.

Barborka – Na prvom mieste sú v jej živote vzťahy. Rodinné, aj tie kamarátske.
Sleduje čo je nové v populárnej hudbe, najmä čo sa týka niektorých slávnych
mien...

Riči - Veľmi rád navštevuje kostol, spieva a miništruje v ňom. 

Janko – Všestranný hudobník, venuje sa hre na flaute a na husliach. Zaujíma sa
však aj o službu záchranára, ktorá ho fascinuje. 

Laura – Študuje v odbore domáce práce. Omnoho viac ju však baví spev a hudba. 

Dorotka – Všestranná herečka, ktorá pôsobí v divadle Dúhadlo. Zahrala si už aj v
dokumentárnom filme Niečo naviac. 

Radko – Vždy má rád, keď môže pred ľuďmi prednášať texty, najmä keď môže
moderovať. 

Esterka – Študuje v odbore ľudová tvorba, kde sa učí šiť a vyšívať. 

Adrián – Je veľmi spoločenský, má rád humor a vždy sa rád zasmeje.

Linda – Ľudí, ktorých nosí vo svojom srdci nosí so sebou aj na papieri. Zošit s
fotkami nikdy nemôže chýbať v jej obsahu kabelky. 

Dominik – Energický hudobník a tanečník, v minulosti sa venoval hre na klavíri.

KAPELA
 

Filip – Hudobník celým srdcom i ušami s absolútnym sluchom.

Adam – Skúsený spevák s krásnym hlasom a s koncertnými skúsenosťami.

Pavlínka – Dlhoročná ľudovkárka, jej najsilnejším osobným prejavom je práve
spev.



Keď nás Stvoriteľ za každých
okolností berie takých akí sme,

so všetkým, s čím
prichádzame... je to výzva 

aj pre nás, nielen
k úcte a rešpektu, 

ale aj k vzájomnému 
obohacovaniu sa.

Náš život je darom. 
Sme si darom.


