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To Téma: Moc a Bezmoc
Das Thema: Macht und Ohnmacht

Donnerstag, 19.11.20 – live, online a zdarma

10:00 Uhr Vorstellung für Schüler*innen
19:00 Uhr Abendvorstellung für alle

https://www.otevrenakultura.cz/cs/divadlo-29/archiv/to-tema-das-thema-moc-a-bezmoc


To Téma: Moc a Bezmoc
Das Thema: Macht und Ohnmacht

Česko-německý kabaret přímo z Prahy, který nemilosrdně zkoumá následující: Proč tady 
vůbec žijeme (spolu) a to už tisíc let?!
Ne, tady nejde o politizování, ale o neústupnou kultivaci mezinárodních vztahů ČR – D, A, CH 
přímo s našim obecenstvem... s citem und Gefühl. Osobnější a vroucnější diplomacie opravdu 
už nemůže být...! Hlavní otázky napínavých krizových situací a rozbláceného česko-německého 
sousedství se musí zodpovědět! Náš postoj je žádán! Palčivé otázky si vyžadují důrazné 
odpovědi.
Proto: Tisková konference!
Ať už ve vztahu, v práci, ve volném čase, ve společnosti...jestli v Mníchově, Vídni, Curychu 
nebo v Praze...anebo v karanténě...vždy se nám vrací ubíjející otázka: Kdo je tady u moci? 
A kdo je bezmocný? A proč je to tak těžké vyslovit “Eisenbahnkrankenkassenmitgliedsbeitrag”?
Proto: Tisková konference!
Kdo vyhrává v zápolení velkého a malého bratra, Německa a Česka, v jazycích, kulturách, 
v emocích? Je to karma nebo náhoda, že Češi mají vždy pocit, že jim někdo ukradl poslední 
sousto z talíře a že pokaždé ostrouhají mrkvičku? A proč jsou Němci tak moc u-spořádaní, 
nebo jsou jenom ne-zajímaví?
Proto: Tisková konference! Plná česko-německých mocenských her, okořeněné s vídeňskou 
dekadencí a oslazené jemně - peprným švýcarským neutrálem. A zbrusu nová kapela - Die 
Macht / Moc!!! Teď, tady, jen pro Vás.

https://www.otevrenakultura.cz/cs/divadlo-29/archiv/to-tema-das-thema-moc-a-bezmoc


Seite 4JAK SE PŘIPOJIT / WIE MAN ZUR VORSTELLUNG KOMMT

Pak pouze kliknout na odkaz anebo se přihlásit 
přes aplikaci

Kenncode: Thema

Pak vyplnit e-mail a jméno a kliknout na 
„dem Webinar beitreten“ / „join“

https://zoom.us/j/94158873704?pwd=KzRXUlI1OU
R3ZnlMeTROQ092dXlyUT09

Předem testovat - vorher testen -> https://zoom.us/test

https://zoom.us/j/94158873704?pwd=KzRXUlI1OUR3ZnlMeTROQ092dXlyUT09
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Das Thema Vás pak pustí do 
virtuálního sálu ☺
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CHAT:
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LIEBE LEHRER*INNEN,

Wir freuen uns sehr, dass Sie Ihre Schüler*innen
angemeldet haben!

Bitte chatten auch Sie mit ☺. Sie dürfen helfen, 
übersetzen, moderieren, fragen, antworten, motivieren
- und was Ihnen noch so einfällt!

Viel Spaß!

Ihr deutsch-tschechisches Kabarett aus Prag „To Téma  / 
Das Thema“ und das Goethe-Zentrum Pardubice


