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Tamèrantong! Tamèrantong!

od 19. do 29. apríla 2018
Z Bratislavy do prešova cez Kežmarok

PREDSTAVENIE  : Cigánka Lorda Stanleyho  

Píše sa rok 2018 po Kristovi, Galiu napadli nepriatelia, utečenci, žobráci
bez strechy nad hlavou, bez zákona a pravidiel…

Celú Galiu ? Nie ! Jedna dedina, ktorú obývajú neporaziteľní Galovia, odoláva hordám vandalov !

Divadelná spoločnosť Tamèrantong! pokračuje vo svojom turné (má za sebou už 60 predstavení). Tentokrát 
zloží svoje kufre a postaví svoj šiator na Slovensku.
Predstavenie je inšpirované dojímavou ľúbostnou legendou z francúzskej Provence. Poukazuje takisto na 
postoj našej spoločnosti voči cudzincom a odlišným ľuďom. Kočovníci v hre evokujú Rómov, migrantov, 
ľudí bez dokladov a obyvateľov periférie.   

HERCI  : prekvapujúci a vášniví zanietenci   
Obyvatelia z predmestia Seine Saint-Denis, v počte 24, vekom od 6 do 16 rokov. 
Už 5 sezón hrajú predstavenie po celom Francúzsku. 
Vzhľadom na pripravované vystúpenia na Slovensku, naučili sa celú hru v slovenčine. Ak vás zvádza 
zvedavosť, príďte sa na nich pozrieť. Sú naozaj skvelí!

Reklamné video

Kontakt pre Slovensko  : Ivan Akimov 
      0918 109 953

Koordinacia projektu  : Anne Gerschel 
   06 16 13 07 00

Médiá  : Catherine Lemaire 
 catherine@goeland.fr

Komunikácia : Margaux Naville 
communication@tamerantong.org

KoNtAKt 

tlačové správy, 
DVD a dokumenty 

k predstaveniu 
poskytneme na 

požiadanie

TuRNé PO SLOVENSku : surrealistické dobrodružstvo
Toto odvážne dobrodružstvo je umeleckým a kultúrnym 
protiútokom, ktoré sa zrodilo zo stretnutia Divadla Tamèrantong! 
a Kesaj Tchave, hudobno-tanečnou skupinou mladých Rómov z 
východoslovenských osád.    
V ustráchanej Európe, kde strach a rasizmus paralyzujú 
medziľudské vzťahy, sa ľudia stretávajú, deti veria, že všetko je 
možné a negujú a rúcajú predsudky !  
Teatrálne turné na spôsob Emira Kusturicu sa pripravuje v duchu 
solidarity.  

https://www.facebook.com/tamerantong
https://www.youtube.com/user/CompagnieTAMERANTONG
https://www.youtube.com/watch?v=LDw317H-UBs


POVEDALI O NÁS

« Táto spoločnosť s pankáčskou energiou vdychuje 
život humorným a originálnym  kreáciám. » 

The Dissident 
        

« Dynamické, vtipné a odvážne predstavenie. » 
Altermondes

 
« Títo malí čarovní herci sú skutočným darom ! »  

Jane Birkin – herečka

« VĎAKA za túto lekciu tolerancie a za katarziu smie-
chom (nepoznám nič lepšie ) » Yann Collette – 

herec (bývalý člen Comédie Française)

« Aký talent! Neobyčajné ! Živé divadelné umenie ! » 
Jean-Claude Warnant / Académie des Molières

« Žasnem nad množstvom práce a talentu : takéto 
Francúzsko existuje. »  Nouvelles répliques 

«Už dvadsať rokov sa táto divadelná spoločnosť 
rozpráva s deťmi z predmestí o tolerancii, 
rozmanitosti, vylúčení. Hovorí takisto o umeleckej 
náročnosti, práci a ambícii. Slová, ktoré sa na scéne 
menia na neuveriteľnú energiu. »  Libération

« Fantastické predstavenie! Pripomína občiansku 
dôležitosť tejto práce, ktorá oslovuje priamo 
a nenecháva nikoho ľahostajným. Treba urobiť 
všetko preto, aby ho videlo čo najviac ľudí. » 
Maguy Marin - choregrafka

« Veľmi príjemná facka v zamatovej rukavici. » 
Le Dauphiné libéré 

« Silný príbeh o tolerancii a slobode. »  
Revue Silence

Cigánka Lorda Stanleyho, to je viac ako 60 predstavení a 13 000 divákov od decembra 2013 : Maison des métallos, 
MPAA/Paris, Cartoucherie, Festival Migrant’scène, Festival Ô 4 vents, FestiVal de Marne, Festival I Love Rom, 
Théâtre La Belle Étoile/St-Denis, Ramdam - Cie Maguy Marin/Lyon, Scène nationale de Sénart-Lieusaint, CDN de 
Nice, Théâtre du Briançonnais, Théâtre Edwige Feuillère – Scène conventionnée/Vesouls, Vitry, Mantes-la-Jolie…. 
Už čoskoro :  Slovensko,  Hénin-Beaumont, finále v Paríži.

text a réžia : Christine Pellicane Choreografia bojových scén : Philippe Maymat, Youssef Diawara tanec : Aurélien 
Desclozeaux, Lola Rouge Moriak : Joseph Kempf Nevesta : Suzel Barbaroux Kostýmy, doplnky : Isabelle Boitière 
Zvukové efekty : Madame Miniature Hudba : Compagnie Mohein, Ludwig von 88 osvetlenie : Thierry Capéran 
Preklad a výučba slovenčiny : Paulína Šperková, Silvia Majerská 

Divadelná spoločnosť tamèrantong !
tAMÈRANtoNG! je divadelná spoločnosť založená v roku 1992, ktorá pripravuje nielen vtipno-komicko-bezstarostné 
predstavenia. Pracuje v Paris-Belleville, v Mantes-la-Jolie a v Saint-Denis a zakladá divadelné súbory, ktoré združujú 
deti a tínedžerov zo všetkých sociálnych a kultúrnych vrstiev, ako aj dospelých profesionálnych hercov. 
Tvorba divadla TAMÈRANTONG! sa vracia k rozprávkam a tradičným legendám do ktorých vnáša aktuálnosť pro-
blémov na celej našej planéte. Predstavenia sú fantastickou rozprávkovou cestou svetovým folklórom : opačná 
strana zemegule na rohu našej ulice. Oslovuje veľmi široké a rôznorodé publikum, pestré a multigeneračné, od 5 do 
97 rokov. 

Divadelnú spoločnosť podporujú mestské, štátne a regionálne inštitúcie, rovnako ako súkromné nadácie. Spolupracuje so 
školskými a kultúrnymi zariadeniami, miestnymi združeniami a takisto s inými divadelnými spoločnosťami a umeleckými 
kolektívmi.


