
                     Divadla malých forem 

 
 Pro vznik těchto divadel měla vliv pražská vinárna s názvem Reduta na pražské Národní třídě. 

 Ke jménu Jiří Suchý neodmyslitelně patří jméno: Jiří Šlitr. 

 Píseň S+Š „Blues pro tebe“ proslavil orchestr pana: Karla Vlacha (1958). 

 V roce 1958 hrou „Kdyby 1000 klarinetů“ byl zahájen provoz divadla: Na zábradlí. 

 První hra divadla Semafor se jmenovala: Člověk z půdy. 

V divadle Semafor působilo velké množství českých umělců, např.: 

 

 Zpěváci: Karel Gott, Eva Pilarová, Waldemar Matuška, Hana Hegerová, Olympic 

 Režiséři: Jan Roháč, Vladimír Svitáček, Miloš Forman. 

 Komici: Miloslav Šimek, Jiří Grossmann. 

 Pro texty Jiřího Suchého byl typický smysl pro humor. 

 Pianista Jiří Šlitr byl ovlivněn country, šantánem, dixielandem, šanzonem. 

 Mnoho písniček S+Š zlidovělo, což znamená, že: si je zpívala široká veřejnost. 

 První česká jazzová opera se jmenuje: Dobře placená procházka. 

 „Kdyby 1000 klarinetů“ je název pro: vynikající hudební film. 

 Dvojice S+Š složila krásnou vánoční koledu a nazvala ji: Purpura. 

 Další populární divadla malých forem byly: Rokoko, Paravan, Apollo v Praze, Večerní Brno v Brně, 

plzeňská Alfa. 

 Pokus se najít a napsat názvy nejznámějších písní S+Š: Pramínek vlasů, Motýl,  
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