
OBSAZENÍ

Orfeus: Michal Moravec

Eurydika: Valerie Cechová  (host) 

Dealer/hadí král: Radek Jílek

Charón: Žaneta Jašková

Hádés: Vladimír Kykal  (host) 

Persefona: Marie Smolíková

Erínye: Veronika Barošová 

Kerberos: Petra Findejsová, Jan Juračka, Eliška Tesařová

Zpěv mrtvé řeky: Eliška Tesařová

Sbory a vokály:
sólisté: Martina Hrnčířová (Najády), Veronika Bémová, 
Radek Jílek, Hana Malíková (Za řekou Styx)

Taneční soubor:
Erika Benešová, Veronika Bémová, Kristýna Cihlářová, 
Veronika Doležalová, Simona Filipová, Jana Jílková, 
Aneta Konečná, Žaneta Musilová, Natálie Jenišová, 
Kateřina Pallová, Daniel Žila

Kristýna Andrlíková, Leona Bačovská, Denisa Bobková, 
Natálie Horníčková, Anna Kubínová, Kamil Lidmila, 
Kateřina Lidmilová, Pavlína Vaverková

Hanka Bartošková, Simona Bártová, Kateřina Burešová, 
Daniela Dostálová, Petra Findejsová, Jana Gerišerová, 
Barbora Jurášová, Barbora Lidmilová, Nikol Lidmilová, 
Zbyšek Marek, Klára Pavlišová, Eliška Pešková, 
Anna Simajchlová, Eliška Tesařová

Dorota a Viktorie Niklovy, Rozárie Soukalová, 
Tereza Soukeníková, Daniela Švehláková, Karolína Tichá

Režie a choreogra� e: MgA. Hana Malíková
Asistent režie: Bc. Romana Musilová

Hudba: Filip Tesař

Zvuk: Tomáš Hrnčíř
Zvuková spolupráce: Ladislav Novotný

Projekce: Ondřej Janeček

Námět a texty písní: Petr Bernard

Původní hudební námět: Mgr. František Václavek

Zpracování námětu a úpravy textu: 
MgA. Hana Malíková

Pěvecké nastudování: Mgr. Martina Hrnčířová, 
Filip Tesař

Scéna a kulisy: Bc. Romana Musilová, 
Mgr. Marta Köhlerová, Terezie Uherková s rodinou, 
Jaroslav Moravec, Jiří Chalupník a žáci VO ZUŠ

Kostýmy: Mgr. Marta Köhlerová, Dagmar Uhrová

Výtvarná spolupráce: Libuše Müllerová, 
Jakub Bösser, Mgr. Marta Köhlerová

Poděkování spolupracovníkům a sponzorům: Firmě 
Uherkovi, Domovu pro seniory a jeho zaměstnan-
cům, DNZ Bystré, � rmě Elektro Edlman Bystré, 
Jaroslavu Burešovi

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTRÉ

UVÁDÍ

AUTORSKÝ MUZIKÁL
ORFEUS A EURYDIKA



Námětem našeho muzikálu je starořecká báje o Orfeovi 
a Eurydice. V příběhu, ve kterém se hlavní hrdina pro 
svou lásku snaží překonat hranici smrti, jsme se snažili 
najít paralelu se současností a poukázat na problém uží-
vání omamných látek u dnešních mladých lidí.

1. scéna: Seznamujeme se s  dívkou, která je svědomi-
tou studentkou a při četbě starořeckých bájí a pověstí 
se zhlédne v příběhu o Orfeovi. Ve své osamělosti také 
zatouží po takové lásce. Je do hlavního hrdiny zahleděná 
natolik, že nevnímá chlapce, který ji zpovzdálí sleduje 
a tajně miluje. V odlehlém koutě sídliště se také schází 
různé party mladých lidí. Jedny spojuje zájem o tanec, 
jiní se snaží pomocí omamných látek uniknout od rea-
lity. Přichází dealer a hlavní hrdinka stojí před rozhod-
nutím, zda požít drogu a zakusit, alespoň na okamžik, 
jaké to je být součástí party. Když však zkolabuje, parta 
zbaběle prchá a ona zůstává opět sama. Nevnímá, že má 
po svém boku mladíka, který všemu přihlížel, je jí stále 
nablízku a přivolává pomoc.

2. scéna: Ocitáme se v nemocnici. Dívka je v hlubokém 
bezvědomí. Tak hlubokém jako je samotné dno oceánu 
a ve své mysli prožívá báji, kdy ona sama je Eurydikou 
a potkává svého Orfea. Pro svou lásku opouští říši Na-
jád, stává se Orfeovou ženou a on jí ukazuje pozemskou 
krásu. Po nějakém čase však musí Orfeus na chvíli opus-
tit domov a Eurydice se zasteskne po sestřičkách a pod-
mořské říši. Nedbá Orfeova zákazu a vydá se na cestu 
zkratkou přes území hadího krále. Eurydika je uštknu-
ta a klesá k zemi. Nyní v detailu vstupujeme do hadího 
království, kde Eurydika sice odmítá hadího krále, přesto 
však dostává smrtelnou dávku jedu. Ne nadarmo je v na-
šem muzikálu hadí král a dealer tatáž osoba. A stejně tak 
je to i s hadí družinou. Bohužel stačí být ve špatný oka-
mžik na špatném místě, zapochybovat či porušit zákaz, 
a může to vést k nezvratnému konci. Báje však pokra-
čuje. Obrazem se vracíme na louku, kde Orfeus nachází 
mrtvou Eurydiku. My však slyšíme hlas její duše a sle-
dujeme její odchod do říše stínů. Orfeus bloudí po celé 
zemi, ale čas nedokáže zmírnit jeho bolest a žal, proto se 
rozhoduje k činu, který žádný jiný smrtelník neudělal…

3. scéna: Cesta do podsvětí vede přes posvátnou řeku 
Styx. Orfeus svým zpěvem přivolá Charóna, převoz-
níka mrtvých, který  pěvce zpočátku odmítá. Nakonec 
se však slituje a na druhý břeh ho převeze. Ocitáme se 
v  temném království mrtvých duší, kde na okamžik 
zahlédneme i  Eurydiku. Strážcem podsvětní říše je 
tříhlavý pes Kerberos a také ten zkrotne, když uslyší 
Orfeův zpěv. Nyní zbývá už jen poprosit a přesvědčit 
vládce podsvětí Háda a jeho ženu Persefonu, aby mu 
dovolili odvést jeho ženu zpět na zem. Erínye i Perse-
fona se přimluví a padne Hádovo rozhodnutí. Eurydika 
se může vrátit mezi živé pod podmínkou, že se Orfeus 
během cesty z podsvětí nesmí ohlédnout. Jdou známou 
stezkou k  povrchu země, vstoupí na Charónovu loď 
a nechají se převézt. Téměř před branami se Orfeovi 
zdá, že neslyší kroky své ženy, cítí úzkost a ze strachu 
zapomene na svůj slib. Otočí se. Obraz Eurydiky se mu 
rozplyne před očima a jeho milovaná umírá podruhé. 
Zachvácen zoufalstvím stojí jako zkamenělý. Prožívá 
podruhé smrt své Eurydiky, ale tentokrát je viníkem on 
sám. Báje o Orfeovi a Eurydice končí a my se vracíme 
do nemocnice, abychom zjistili, že starořecký příběh 
o lásce a smrti je věčný a stává se skutečností.


