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PRAHA 21. února 2008 19:30 HOD.
Představení pro školy: Praha 22. února 2008 9:30 HOD.

BRNO 27. února 2008 18 HOD.
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Filmové ateliéry Prague Studios
areál Letov, ul. Beranových 65, Praha 9 - Letňany
bus č. 158, 166 a 351 z M. Vysočanská do zast. Rychnovská
Akce se koná pod záštitou MČ Praha 18
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Městská sportovní hala Vodova
ul. Vodova 336, Brno - Královo Pole

tram č. 12, 13, bus č. 53 zast. Červinkova
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STREETLIGHT – Muzikál je 
inspirován skutečným příběhem 

Charlese Moatese, afro-amerického chlapce 
z Chicaga. Charles se svým kamarádem Jordanem žijí 

v „The Hole“, nebezpečné čtvrti Chicaga. Jordan je členem gangu, 
který se snaží kontrolovat čtvrť. Je zamilován do Lisy, sestry Treye, šéfa 

gangu. Trey a jeho přátelé jsou v neustálém boji s gangem „Devil G“. Ten během 
jedné přestřelky zabije Lisu. Smrt dívky vyvolá touhu po pomstě. Tato situace má nečekané 

důsledky. Charles hraje v hudební skupině „Streetlight“. Tato skupina se všemožně snaží o nastolení 
jednoty a klidu v místě, kde žijí. Nacvičují na koncert. Jordan díky rozhodnutí a příkladu Charlese a jeho přátel 

postupně objevuje ve svém životě nové a nečekané horizonty.

GEN ROSSO je mezinárodní hudební skupina. Vznikla před čtyřiceti lety v Loppianu u Florencie (Itálie) na základě 
podnětu Chiary Lubichové, nositelky ceny UNESCA za výchovu k míru, která darovala bicí soupravu červené 
barvy (italsky ROSSO) skupině chlapců, aby prostřednictvím hudby předávali poselství míru 
a všeobecného bratrství a přispívali tím k upevňování jednoty světa. Za dobu trvání 
skupiny se v ní vystřídalo na 200 umělců z celého světa.

více info: www.genrosso.signaly.cz nebo genrosso@signaly.cz
vstupné na večerní představení v Praze: 
dospělí  Kč 250,-
studenti a děti Kč 150,-
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výjimečné představení v letňanských filmových ateliérech pořádají: 
Hnutí fokoláre v České republice  www.focolare.cz
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Skupina GEN ROSSO  
spolupracuje na mezinárodním projektu 

Silní bez násilí.

www.silnibeznasili.cz
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