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Miluju tě, ale… 
Joe DiPietro a Jimmy Roberts 

Premiéra 15. 12. 2013 v 19.30 hodin 

!
Hudební komedie Miluju tě, ale… si získala srdce diváků po celém světě  
a vrací se v obnovené premiéře na scénu Divadla Palace! 
 
Muž a žena – věčné a nevyčerpatelné téma, o kterém toho bylo již mnoho 

napsáno a přesto nás dokáže dokonale pobavit. Nejinak je tomu v naší 

hudební komedii, kde pod režijním vedením Antonína Procházky na scéně 

excelují Tereza Kostková, Daniela Šinkorová, Roman Vojtek, Lumír Olšovský  
a Kateřina Šildová. Vždy za doprovodu Petra Vondráčka na klavír  
a houslistky Anny Romanovské nebo Petry Sukové. 

Miluju tě, ale… nemá příběhový děj, je to série vtipných situací, ve kterých 
sledujeme různorodé páry v klasických životních etapách. Od období prvních 
schůzek, na kterých chtějí udělat ten nejlepší dojem, přes upevňování vztahu až po 
manželský život se všemi důsledky a nástrahami. Většina z nás se v jednotlivých 
situacích pozná.  

Mohlo by Vás zajímat: !
• V hudební komedii Miluju tě, ale ... vystřídají herci na scéně celkem  

61 kostýmů + 4 pro alternace (alternující herečky nemají vždy totožné 
kostýmy).  

• Protože je celá hra založena na krátkých výstupech modelových situací 
musely být kostýmy vymyšleny tak, aby vyslaly jasný impulz k divákovi,  
o jakou postavu se jedná, a navíc, aby se herci stihli do 30 sec. 
převléknout 

• Náročná byla příprava kostýmů i masek, a to z toho důvodu, že v této hře 
hrají všichni čtyř protagonisté „od kolébky do hrobu“ (v jedné chvíli hrají děti, 
v další pak starce) !

Muzikál I Love You, You’re Perfect, Now Change poprvé vidělo publikum v New Yorku 
v roce 1996 a hned se stal muzikálem roku. Dosud byl uveden ve vice než 150 
městech světa. V Čechách jej diváci poprvé spatřili v roce 2003 v tehdejším divadle 
Blaník. Představení pak bylo na repertoáru v několika pražských divadlech a v Plzni. 
V obnovené premiéře jej nyní uvede Divadlo Palace.  



Premiéra 15. 12. 2013  
 
Hrají:  
Tereza Kostková/ Daniela Šinkorová 
Roman Vojtek 
Lumír Olšovský 
Kateřina Šildová 

Petr Vondráček, piano 
Anna Romanovská, housle 1 
Petra Suková, housle 2 

Režie: Antonín Procházka 

Překlad: Adam Novák 
Fotografie na vyžádání v tiskové kvalitě 

Žánr: Hudební revue 

Divadlo Palace se nachází v samotném srdci Prahy, v pasáži Jalta. Jeho adresa má 
dlouholetou kulturní tradici. Sídlilo tu jedno z nejznámějších kin. Od září 1991 tu působilo 
Divadlo Jiřího Grossmanna, po němž Divadlo Palace přebírá pomyslnou štafetu a hraje na této 
scéně od roku 2006. Do sezóny 2013/14 vstupuje společnost Mithea, která divadlo provozuje, 
se sloganem Divadlo Palace, divadlo na dosah. Ten vyjadřuje nejen žánrovou srozumitelnost 
repertoáru, ale i polohu v samotném centru města. Dramaturgie divadla klade důraz na kvalitu 
repertoáru, ve kterém najdete především komedie, a to ve všech jejích podobách. 
Pod jednou střechou zde má návštěvník možnost vidět hereckou elitu.  
Součástí programu divadla jsou různé charitativní akce, například filmový festival „Mental 
Power Prague Film Festival“. 

www.divadlopalace.cz !!
Pro více informací prosím kontaktujte:  

Petra WAGNEROVÁ, tel. 607 104 354, e-mail: wagnerova.petra@email.cz

http://www.divadlopalace.cz/302/cz/mental-power-prague-film-festival-2011/
http://www.divadlopalace.cz

