Společnost Hybernia, a.s. vyhlašuje konkurz na
muzikál

IAGO
Autor: Janek Ledecký
Režie: Robert Johanson
Premiéra: září 2017 v Divadle Hybernia, zkoušky od 7. 8. 2017,
korepetice květen a červen 2017
Konkurz se uskuteční 15. a 16. února 2017 v Divadle Hybernia
Hledáme představitele hlavních a vedlejších rolí a taneční
company.

Charakteristika postav:
OTHELLO, velitel zvláštních jednotek:
Charismatický vůdčí typ, vyšší baryton, nebo tenor. Nejlépe lehce orientálního vzhledu. Cca
40
DESDEMONA, jeho žena:
Blonďatá absolventka Harvardu, krásná, inteligentní, ale nezkušená a poprvé v životě
zamilovaná. Cca 25.
IAGO, Othellův pobočník:

Na první pohled sympatický a loajální chlapík, ve skutečnosti všehoschopný intrikán a
manipulátor. 40+
EMILIA, jeho žena:
Pragmatická a soužitím s Iagem o iluze připravená čtyřicátnice s báječným smyslem pro
humor. Cca 40
MICHAEL CASSIO, zástupce velitele:
Vzhledem i povahou typický kapitán vysokoškolského týmu amerického fotbalu. Spolužák
Desdemony. Tenor. Cca 25+
BAHIYA, jeho milenka, arabská popstar:
Extravagantní, sexy, orientální typ. V rámci showbyznysu už přičichla k euroamerické kultuře
a udělala by cokoli, aby své arabské kořeny navždy přetrhala. 25+

ČLENOVÉ ŠTÁBU:
NÁČELNÍK (spíše náčelnice – dvojrole s Bahiyou) Sexy, nekompromisní führer v
uniformě jako od J. P. Goultiera
ROGER:
Dědic finančního impéria, velmi nepraktický chlapík, který do každého kroku přináší
nechtěnou komiku. Beznadějně zamilovaný do Desdemony. Baryton,
SENÁTOR BRADY, otec Desdemony:
Typický americký politik, bezohledný a pragmatický. Baryton. 50+
KARDINÁL LODOVICO, vyslanec Vatikánu:
Cca 40+ baryton
BORIS PETROV, ruský mafián:
Bývalý bodyguard, baryton, cca 40
ŠEJK ABDUL ASÍ, naftový magnát:
Baryton, cca 40

MUHANNID, kapitán spřátelených arabských jednotek
Skvělý tanečník cca 30
ARABŠTÍ VOJÁCI, SLOUŽÍCÍ,
3 TANEČNICE SOUBORU BAHIYI,

VOJÁCI ZVLÁŠTNÍCH JEDNOTEK
BRADYHO BODYGUARDI

1. Zájemci zašlou na adresu produkce@hybernia.eu
přihlašovací mail s kontaktními údaji a označením, na jakou roli
a termín konkurzu se hlásí do 13. 2. 2017. Dotazník vyplníte až
na místě.

2. Dámy a pánové ucházející se o roli si připraví píseň dle zadání
pro určitou roli. Materiály ke stažení zde:
https://ulozto.cz/!dMw93BijFVCE/iago-konkurz-2017-rar

3. Všichni účastníci si vezmou taneční tréninkové oblečení a obuv,
pro postupující z pěvecké části bude následovat taneční část.
4. Účastníci konkurzu berou na vědomí, že jejich vystoupení bude
z pracovních důvodů zaznamenáváno.
Časové dispozice po oba dva dny:
9:00 registrace pro zájemce o hlavní a vedlejší role - pěvecká část.
Pro postupující bude následovat i taneční konkurz.
12:00 registrace pro taneční company
15:00 předpokládaný konec konkurzu
www.iagomusical.cz

