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Musical in 2 Akten – muzikál ve 2 dějstvích
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Übersetzung/překlad: Andrea Fischerová

Textkorrektur/úprava textu: Jaroslava Leufenová
Tschechische Liedtexte/texty českých písní: Jaroslava Leufenová

Übersetzung der englischen Szenen/překlad anglických scén: Veronika Kettner

Musik/hudba: Stefan Daubner

Eine Produktion des Schyren-Gymnasiums Pfaffenhofen und des Gymnasiums Děčín/
produkce Schyren Gymnázia Pfaffenhofen a Gymnázia Děčín/Tetschen



Uraufführung/premiéra: 
20.09.2019

Aufführungen/představení:

20. + 21.09.2019 Mehrzweckhalle Niederscheyern
18.30 Uhr   Einlass und Ausstellung „Die Sudeten-

deutschen – Unsere Geschichte, Unsere 
Kultur, Unser Leben“ 

19.00 Uhr  Beginn
19.35 – 20.00 Uhr  Pause mit Getränkeverkauf der Arbeitskreise 

„Mandacaru“ und „LSD“ vom Schyren- 
Gymnasium (Reinerlös für Hilfsprojekte)

21.00 Uhr  Ende 

27.09.2019  Městské divadlo Děčín
19.00 hodin  začátek
19.35–20.00 hodin přestávka, občerstvení
21.00 hodin  konec

28.09.2019  Kulturní dům Tisá
19.00 hodin  začátek
19.35 – 20.00 hodin předstávka, občerstvení
21.00 hodin  konec

TISA – Eine Liebe ohne Grenzen – Láska bez hranic

Musical in 2 Akten – muzikál ve 2 dějstvích
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WIR ERLEBEN DERZEIT in den deutsch-tsche-
chischen Beziehungen einen überaus glück-
lichen Zeitabschnitt, was angesichts der 
Ereignisse der jüngsten Geschichte keine 
Selbstverständlichkeit ist. Dies ist nicht nur 
ein Verdienst der vorausschauenden Politik 
der neunziger Jahre, sondern vielmehr das 
Ergebnis unermüdlicher Arbeit engagierter 
Menschen, die sich in ihrem Umfeld für ein 
freundschaftliches Miteinander der Bürger 
beider Länder einsetzen. Um diese positive 
Entwicklung auch in der Zukunft zu erhalten 
und zu festigen, brauchen wir den aktiven 
Austausch unter der jungen Generation, 
denn sie wird das künftige Zusammenleben 
maßgeblich beeinflussen und gestalten. 
Aus diesem Grund sind konkrete bilaterale 
Projekte, wie das Musical TISA, für uns un-
sagbar wichtig und nützlich. Herrn Daub-
ner, seinem Team und den Schülerinnen 
und Schülern des Schyren Gymnasiums in 
Pfaffenhofen und des Gymnasiums in Děčín 
gebührt höchste Anerkennung und ganz 
besonderer Dank dafür, dass sie Kraft, Zeit 
und Fleiß in dieses Projekt investiert haben 
und sich auf eine außerordentliche Art und 
Weise mit unserer gemeinsamen Geschichte 
auseinandergesetzt haben. Sie leisten damit 
einen wertvollen Beitrag zu wechselseitiger 
Akzeptanz und gegenseitigem Vertrauen.

V SOUČASNÉ DOBĚ PROŽÍVÁME v česko-
-německých vztazích nadmíru šťastné obdo-
bí, což není vzhledem k událostem nedávné 
historie samozřejmostí. Je to nejen zásluha 
předvídavé politiky devadesátých let, ale 
především výsledek neúnavné práce anga-
žovaných lidí, kteří se ve svém okolí zasazují 
o přátelské soužití obyvatel obou našich 
zemí. K udržení a upevnění tohoto pozitiv-
ního vývoje potřebujeme, aby se aktivně 
setkávala mladá generace, protože dnešní 
mladí lidé bude toto budoucí spolužití zá-
sadně ovlivňovat a utvářet. Z tohoto důvodu 
jsou pro nás konkrétní bilaterální projekty, 
jako je muzikál TISA, nevýslovně důležité a 
užitečné. Panu Daubnerovi, jeho týmu a žá-
kyním a žákům Schyren Gymnázia v Pfaffen-
hofenu a Gymnázia Děčín patří velké uznání 
a mimořádný dík za to, že investovali sílu, 
čas a píli do tohoto projektu a neobyčejným 
způsobem se zhostili ztvárnění naší společné 
historie. Důležitou měrou tak přispívají ke 
vzájemné akceptaci a důvěře.
  

Kristina Larischová, Generalkonsulin 
der Tschechischen Republik in München
Kristina Larischová, generální konzulka 
České republiky v Mnichově

GRUSSWORTE 
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IM JULI 2016 war ich an das Schyren-Gym-
nasium Pfaffenhofen/Ilm eingeladen. Die 
Schule befasste sich damals eine ganze 
Woche lang mit dem Thema Vertreibung und 
ich konnte als stummer Zuhörer in den ver-
schiedenen Arbeitsgruppen erleben, wie die 
Jugendlichen mit Feuereifer über dieses lan-
ge Zeit an den Rand gedrängte Thema de-
battierten und erstaunlich kenntnisreich über 
die Herkunft ihrer Eltern, Großeltern und 
Urgroßeltern aus den ehemals deutschspra-
chigen Gebieten Mittel- und Osteuropas er-
zählten. Als Sprecher der Sudetendeutschen 
Volksgruppe hielt ich dann das Abschluß-
referat vor allen Schülern in der großen 
Aula, wobei mich die Europa-Begeisterung 
der Jugendlichen beeindruckte. Organisiert 
hatte die Woche Richard Fischer. Nach der 
Veranstaltung traf ich Dr. Stefan Daubner, 
der mir von seiner Idee eines deutsch-tsche-
chischen Musicals erzählte.
Drei Jahre später war es ihm gelungen, das 
deutsch-tschechische Musicalprojekt TISA 
als Gemeinschaftsaktion zwischen den Gym-
nasien im nordböhmischen Tetschen/Děčín 
und in Pfaffenhofen anzupacken. Beim 70. 
Sudetendeutschen Tag jetzt an Pfingsten in 
Regensburg wurden von den tschechischen 
und von den deutschen Schülern gemeinsam 
erste Teile des Musicals dargeboten, und 
Tausende von Zuhörern in der Donau-Arena 
waren bewegt und begeistert. 
Es ist mir deshalb eine besondere Ehre und 
Freude, dass ich die Schirmherrschaft über 
die Premiere im Herbst sowie über das gan-
ze Projekt übernehmen darf. Dieser Weg 
zur Verständigung und zur Versöhnung ist 
zielführend und noch dazu von hoher musi-
kalischer, textlicher, schauspielerischer und 
historischer Qualität. Deshalb kann ich nur 
Danke sagen für diese eindrucksvolle Leis-
tung der Gymnasien von Tetschen und Pfaf-

fenhofen und sowohl dem Ehepaar Daubner 
als auch den Schülern und Lehrern beider 
Schulen den verdienten Erfolg jetzt und in 
Zukunft wünschen. 

V ČERVENCI 2016 jsem byl pozván na 
Schyren Gymnázium v Pfaffenhofen/Ilm. 
Škola se tenkrát celý týden zabývala téma-
tem vyhnání a já jsem směl jako mlčenlivý 
posluchač v nejrůznějších pracovních skupi-
nách prožít, jak tito mladí lidé se zapálením 
debatují o tomto tématu, které bývá často 
vytlačeno někam na okraj, a s jak obdivu-
hodnými znalostmi vyprávějí o původu svých 
rodičů, prarodičů a praprarodičů z oblastí 
střední a východní Evropy, v kterých se dříve 
mluvilo německy. Jako mluvčí Sudetoněmec-
kého krajanského sdružení jsem měl potom 
závěrečný referát před všemi žáky ve velké 
aule, přičemž na mě proevropské nadšení 
těchto mladých lidí udělalo velký dojem. 
Tento týden byl organizován Richardem Fis-
cherem. Po tomto vystoupení jsem se setkal s 
Dr. Stefanem Daubnerem, který mi vyprávěl 
o své myšlence česko-německého muzikálu.
O tři roky později se mu podařilo dát čes-
ko-německému muzikálovému projektu TISA 
jasné obrysy, a sice spoluprací gymnázia v 
severočeském Děčíně (Tetschen) a v Pfaffen-
hofenu. Na 70. sudetoněmeckém sjezdu v 
bavorském Řezně letos o letnicích byly čes-
kými a německými žáky společně sehrány 
první části tohoto muzikálu a tisíce poslucha-
čů v Donau-Areně byly tímto představením 
dojaty a nadšeny.
Je mi proto velkou ctí a mám velkou radost, 
že smím převzít záštitu nad podzimní pre-
miérou a také nad celým projektem. Tato 
cesta k vzájemnému porozumění a smíření 
je účinná a k tomu navíc hudebně, textově, 
herecky a historicky kvalitní. A proto mi ne-

zbývá než poděkovat gymnáziím v Děčíně 
a Pfaffenhofenu za tento působivý výkon 
a manželům Daubnerovým a žákům a uči-
telům obou škol popřát zasloužený úspěch 
nyní i v budoucnosti.

Bernd Posselt, 
Präsident der Paneuropa-Union Deutschland 
und Sprecher der Sudetendeutschen 
Volksgruppe
Bernd Posselt, prezident Paneuropa-Union 
Deutschland a mluvčí Sudetoněmeckého 
krajanského sdružení
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DIE DEUTSCH-TSCHECHISCHEN BEZIE-
HUNGEN sind ein wichtiger Teil unserer 
Geschichte. Das Schyren-Gymnasium lässt 
zusammen mit dem Gymnasium Děčín in 
dem Musical TISA diese wechselvolle, oft 
konfliktreiche gemeinsame Geschichte wie-
der aufleben. 
Bei dem Musicalprojekt haben sich deutsche 
und tschechische Schülerinnen und Schüler 
monatelang mit der Geschichte beider Län-
der befasst. Mit dem Ergebnis machen sie 
für uns ein Stück Zeitgeschichte lebendig 
und transparent. Und das ist enorm wichtig! 
Wir, die wir heute und hier leben, wollen 
und sollen uns selbst mit unserer Geschichte, 
mit den Menschen, die vor uns diesen Fle-
cken Erde gestalteten, auseinandersetzen. 
Wir sind schließlich ein Teil dieser Geschich-
te. Und nur wer seine Geschichte kennt, 
kann auch die Zukunft erfolgreich gestalten.
Die Aufführungen sind für das Schyren-Gym-
nasium ebenso wie für den Landkreis 
Pfaffenhofen a.d.Ilm ein außerordentliches 
kulturelles Ereignis. Den Akteuren und Ver-
antwortlichen hinter der Bühne wünsche 
ich viel Freude und den verdienten Erfolg. 
Mögen alle Besucherinnen und Besucher 
begeisternde Musicalabende erleben, die 
ihnen noch lange in Erinnerung bleiben. 

ČESKO-NĚMECKÉ VZTAHY jsou důležitou 
součástí naší historie. Schyren Gymnázium 
společně s Gymnáziem Děčín nechává mu-
zikálem TISA tuto společnou historii plnou 
proměn a konfliktů znovu ožít.
V muzikálovém projektu se žákyně a žáci 
českého a německého gymnázia několik mě-
síců zabývali historií obou zemí. Výsledkem 
této spolupráce je možnost nahlédnout do 
nedávné historie. A to je velmi důležité! My, 
kteří žijeme dnes a tady, se chceme a musí-
me zabývat naší historií a lidmi, kteří tento 
kousek Země utvořili. Však i my jsme součás-
tí této historie. A pouze ten, kdo svou historii 
zná, dovede úspěšně tvořit budoucnost.
Divadelní představení jsou pro Schyren 
Gymnázium stejně jako pro celý okres Pfa-
ffenhofen a.d.Ilm mimořádným kulturním 
zážitkem.  Aktérům a všem ze zákulisí, kteří 
se na muzikálu podílejí, přeji mnoho radosti 
a zasloužený úspěch. Ať návštěvnice a ná-
vštěvníci těchto muzikálových večerů prožijí 
něco, na co budou ještě dlouho vzpomínat.

Martin Wolf, Landrat Pfaffenhofen/Ilm 
Martin Wolf, zemský rada Pfaffenhofen/
Ilm

STEFAN DAUBNER habe ich im Jahre 
2015 kennengelernt, als er als Organist 
zusammen mit seiner Frau, der Cellistin Ma-
rie-Therese, im Rahmen der „Europäischen 
Tage des Kulturerbes“ ein Konzert in der 
Kirche der Hl. Anna in Tisa gab. Stefan 
Daubner beschäftigt sich mit der Problema-
tik der deutsch-tschechischen Beziehungen 
schon seit 1990, als er zum ersten Mal die 
Häuser seiner Mutter und seiner Großmut-
ter in Tetschen und in Tisa besuchte. Sein 
Urgroßvater Emil Hiebsch war Eigentümer 
des Wirtshauses „Schönsteiner Hof“ in Tisa. 
Schon bei unserem ersten Treffen stellte mir 
Herr Daubner den Gedanken des Musicals 
TISA - EINE LIEBE OHNE GRENZEN vor. 
Dank seines Fleißes und Einsatzes, und dank 
seiner enormen organisatorischen Bemühun-
gen gelang es ihm, dieses große Projekt zur 
Aufführung zu bringen.
Wir freuen uns auf die Geschichte von zwei 
jungen Menschen, die von den Geschehnis-
sen der Nachkriegszeit in Europa getrennt 
werden. Eine Geschichte vom Ende des 2. 
Weltkrieges, die dann über die Vertreibung 
der Deutschen aus dem Grenzgebiet han-
delt, die sich mit dem Zeitraum des Prager 
Frühlings 1968 befasst und die am Anfang 
des 21. Jahrhunderts ihren Höhenpunkt 
findet. Ich bin mir sicher, dass die gemeinsa-
men Proben und die Durchführung von die-
sem Musical dazu beitragen werden, dass 
sich die tschechisch-deutsche Nachbarschaft 
der zukünftigen Generation nur noch auf 
der Grundlage des gegenseitigen Vertrau-
ens abspielen wird.

SE STEFANEM DAUBNEREM jsem se po-
prvé setkal v roce 2015, kdy v rámci Dnů 
evropského dědictví účinkoval na koncertě 
jako varhaník se svou manželkou, violon-
cellistkou Marií-Therese v kostele Sv. Anny 
v Tisé. Stefan Daubner se problematikou 
německo-českých vztahů zabývá již od roku 
1990, kdy poprvé navštívil domy své matky 
a babičky v Děčíně a Tisé. Jeho pradědeček 
Emil Hiebsch byl majitelem hospody „Schön-
steiner Hof“ v Tisé. Již při tomto našem prv-
ním setkání mě pan Daubner seznámil s myš-
lenkou muzikálu Tisá aneb Láska bez hranic. 
Panu Daubnerovi se podařilo díky své píli, 
nasazení a obrovskému organizačnímu úsilí 
dovést tento velký projekt k realizaci.
Těšíme se na příběh dvou mladých lidí, které 
rozdělí poválečné uspořádání Evropy. Pří-
běh, který je zasazen do období konce 2. 
světové války, přes odsun Němců z pohrani-
čí, dotýká se období Pražského jara 1968 a 
vrcholí začátkem 21. století. Věřím, že spo-
lečné zkoušky a provedení tohoto muzikálu 
napomohou tomu, aby se česko-německé 
sousedství budoucích generací odehrávalo 
už jen na bázi vzájemné důvěry.

Tomáš Kratochvíl, Bürgermeister 
der Gemeinde Tisá 
Tomáš Kratochvíl, starosta obce Tisá
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ZUM ZWEITEN MAL beschert uns das 
Schyren-Gymnasium ein ganz besonderes, 
grenzübergreifendes Musical-Erlebnis. Nach 
dem großen Erfolg des bayerisch-ungari-
schen Musicals „Gisela und Stephan“ im 
Jahr 2013 geht es in TISA um die schwierige 
deutsch-tschechische Geschichte. 
Marie-Therese und Dr. Stefan Daubner 
gelingt es mit diesem Musicalprojekt, Schü-
lerinnen und Schüler aus Pfaffenhofen und 
dem tschechischen Děčín zusammen auf die 
Bühne zu bringen und sie dabei die Proble-
me und Konflikte der Nachkriegszeit erleben 
zu lassen.  
Auch uns Zuschauern – in Pfaffenhofen 
ebenso wie in Tschechien – wird ein wichti-
ger Teil unserer Geschichte nahe gebracht. 
Somit wird das Musical nicht nur zu einem 
kulturellen Ereignis, sondern auch zu einer 
völkerverbindenden Geschichtsstunde, die 
zum gegenseitigen Verständnis beiträgt.    
Ich danke allen Beteiligten und Mitwirken-
den sowie den beiden Gymnasien dies- und 
jenseits der deutsch-tschechischen Grenze 
für dieses vorbildliche Projekt und wünsche 
viel Erfolg bei allen Aufführungen. Den Zu-
schauerinnen und Zuschauern wünsche ich 
ein unvergessliches Kulturerlebnis und schö-
ne Stunden bei TISA. 

JIŽ PODRUHÉ NÁM Schyren Gymnázium 
přináší nevšední muzikálový zážitek, jehož 
specifikem je překračování hranic. Po velkém 
úspěchu bavorsko-maďarského muzikálu 
„Gisela und Stephan“ v roce 2013 se nyní v 
muzikálu TISA jedná o složitou česko-němec-
kou historii. 
Marii-Therese a Dr. Stefanovi Daubnerovým 
se tímto muzikálovým projektem podařilo 
spojit žákyně a žáky z Pfaffenhofenu a Dě-
čína na jednom jevišti a nechat je tak prožít 
problémy a konflikty poválečné doby.  
Také nám, divákům – v Pfaffenhofenu a v 
Čechách – bude tímto přiblížena důležitá 
část naší historie. A tak se muzikál stane 
nejen kulturním zážitkem, ale také hodinou 
dějepisu, která spojuje národy a přispívá k 
vzájemnému porozumění.   
Děkuji všem, kteří se na muzikálu podílí a 
kteří ho vytvořili, a také oběma gymnáziím 
na obou stranách česko-německé hranice za 
tento projekt, který nám všem může jít příkla-
dem, a přeji úspěch při všech představeních. 
Divákům přeji nezapomenutelný kulturní 
zážitek a hezké chvíle strávené s muzikálem 
TISA. 

Thomas Herker, 
1. Bürgermeister Pfaffenhofen/Ilm
Thomas Herker, 1. Starosta Pfaffenhofen/
Ilm

ES FREUT MICH SEHR, dass die Zusammen-
arbeit zwischen dem Gymnasium in Děčín 
und dem Schyren-Gymnasium Pfaffenhoffen 
auf musikalischer Ebene stattfindet. Beide 
Gymnasien haben gute Voraussetzungen 
dazu: ausgezeichnete Chöre, Solisten, 
Orchester. Außerdem spielt das Thema des 
Musicals, d.h. langjährige Beziehung eines 
tschechischen Jungen und eines deutschen 
Mädchens aus dem Sudetenland, in unserer 
Gegend. Ich freue mich sehr auf alle Auf-
führungen in Tschechien und in Deutschland, 
aber am meisten freue ich mich auf die Auf-
führung in Tisa, d.h. in der Ortschaft, wo 
sich der Hauptteil der Geschichte abspielt. 
Bestandteil der Zusammenarbeit von beiden 
Schulen ist nicht nur das Musical TISA, son-
dern auch das gegenseitige Kennenlernen 
von Schülern und Lehrern. Ich freue mich, 
wenn wir die deutschen Schüler an unserem 
Gymnasium willkommen heißen, wenn sie 
sich damit vertraut machen, wie bei uns 
unterrichtet wird, wie die Interessen von 
unseren Schülern sind. Beide Seiten finden 
sicherlich ihre gemeinsame Sprache, wie 
es schon bei den gemeinsamen Proben im 
bayerischen Saldenburg oder beim Auftritt 
in Regensburg der Fall war. Auch die Tatsa-
che, dass einige von den deutschen Schülern 
während ihres Aufenthaltes in tschechischen 
Familien untergebrachte werden, stimmt mit 
dem Hauptthema des Musicals überein.
Ich bedanke mich bei der Stadt Děčín für die 
besondere finanzielle Unterstützung bei der 
Realisierung des Projekts, vielen Dank an 
den Oberbürgermeister für die Übernahme 
der Schirmherrschaft über das ganze Projekt 
auf der tschechischen Seite.
Dieses Jahr feiern wir „120 Jahre Gymna-
sium Děčín“. Das Musical TISA ist ein bedeu-
tendes Geschenk zu diesem Jubiläum. 

JSEM VELMI RÁDA, že spolupráce mezi 
Gymnáziem Děčín a Schyren Gymnáziem 
Pfaffenhoffen probíhá na hudebním poli. 
Obě gymnázia k tomu mají předpoklady: 
výborné sbory, sólisty, orchestr. Navíc je 
téma muzikálu, dlouholetý vztah českého 
chlapce a německé dívky ze Sudet, zasaze-
no do našeho kraje. Velmi se těším na všech-
na představení v Čechách i v Německu, ale 
asi nejvíce na uvedení, které se uskuteční pří-
mo v Tisé, tedy tam, kde se podstatná část 
děje odehrává. 
Avšak součástí spolupráce obou škol není 
jen muzikál TISA, ale i vzájemné poznávání 
studentů a  učitelů. Těším se na okamžik, 
kdy přivítáme německé studenty přímo na 
našem gymnáziu, kde se seznámí s tím, jak 
se u nás vyučuje, jaké jsou zájmy našich 
studentů. Určitě obě strany najdou v mnoha 
okruzích společnou řeč, jak už tomu bylo při 
společném soustředění v bavorském Salden-
burgu i na koncertě v Regensburugu. I sku-
tečnost, že někteří němečtí studenti budou 
bydlet při svém pobytu v českých rodinách, 
jistě souzní s hlavním tématem muzikálu.  
Děkuji městu Děčín za významnou finanční 
pomoc při uskutečňování tohoto projektu, 
panu primátorovi patří dík za převzetí zášti-
ty nad celou akcí na české straně.
V letošním roce oslaví Gymnázium Děčín 
120 let od svého založení. Muzikál Tisá je 
jedním z významných dárků k tomuto jubi-
leu.

Lenka Holubcová, Schulleiterin des 
Gymnasiums Děčín
Lenka Holubcová, 
ředitelka Gymnázia Děčín
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DAS SCHICKSAL ZWEIER MENSCHEN 
und ihrer Familien vor dem Hintergrund 
der schwierigen Geschichte zweier Länder 
in Europa: Das von Dr. Stefan Daubner 
komponierte und von seiner Frau Marie-The-
rese textlich gestaltete Musical TISA wirft 
im Rahmen individueller Erfahrungen und 
Begegnungen einen Blick auf die wechsel-
vollen deutsch-tschechischen Beziehungen 
von der Zeit des Nationalsozialismus bis in 
die Gegenwart hinein. Im Mittelpunkt dieses 
musikalischen Großprojekts – nicht das erste 
seiner Art am Schyren-Gymnasium – steht 
die völkerverbindende Versöhnung. Wer 
möchte bestreiten, dass dies in einer Zeit 
wieder zunehmender nationaler Egoismen 
ein Thema von größter Aktualität ist? Da ist 
es nur zu begrüßen, dass Lehrkräfte und 
Schüler des Schyren-Gymnasiums mit ihren 
tschechischen Partnern vom Gymnasium in 
Děčín eng zusammenarbeiten, um das Stück 
in Bayern und in Tschechien auf die Bühne 
zu bringen. Ich freue mich über dieses En-
gagement ebenso wie über die Tatsache, 
dass auf Seiten beider Länder zahlreiche 
staatliche und nichtstaatliche Sponsoren die 
großzügige finanzielle Unterstützung gewäh-
ren, ohne die das Vorhaben nicht realisiert 
werden könnte. Den Aufführungen wünsche 
ich den allergrößten Erfolg!    

OSUD DVOU LIDÍ A JEJICH RODIN na po-
zadí závažné historie dvou zemí v Evropě: 
muzikál TISA, komponovaný Dr. Stefanem 
Daubnerem a textově vypracovaný jeho 
ženou Marií-Therese, umožňuje v rámci indi-
viduální zkušenosti a setkání pohled do pro-
měnlivých česko-německých vztahů od dob 
národního socialismu až po současnost. Ve 
středobodu tohoto muzikálového velkopro-
jektu – který není prvním tohoto druhu na 
Schyren Gymnáziu – stojí smíření spojující 
národy. Kdo by chtěl zpochybit, že je toto 
téma v době vzrůstajících nacionalistických 
egoismů tématem nanejvýš aktuálním? Ini-
ciativu učitelů a žáků Schyren Gymnázia s 
jejich českými partnery z Gymnázia Děčín 
vítám – díky této úzké spolupráci se muzikál 
představí v Bavorsku a Čechách. Mám z 
této angažovanosti velkou radost a také mě 
těší, že se na stranách obou zemí našel hoj-
ný počet státních i nestátních sponsorů, kteří 
tento projekt velkoryse podporují – bez této 
podpory by nebylo možné záměr zrealizo-
vat. Ať představení sklidí co největší úspěch!

Dietmar Boshof, Schulleiter des 
Schyren-Gymnasiums Pfaffenhofen
Dietmar Boshof, ředitel 
Schyren Gymnázia
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BESETZUNG – OBSAZENÍ 

Sabine (alt/stará) Anneliese Schutte

Sabine (jung/mladá) Julia Apel (20.9./27.9.)

Cornelia Diemer (21.9./28.9.)

Tina (Sabines Enkelin/vnučka Sabiny) Mia Apel

Emma (Sabines Schwester/sestra Sabiny)  Laura Stark (20.9./27.9.)

 Emma Daubner (21.9./28.9.)

Sabines Vater/Sabinin otec Marc Emrich

Sabines Mutter/Sabinina matka Dava Singer (20.9./27.9.)

 Elisabeth Gleixner (21.9./28.9.)

Postbote/pošťák: Lorenz Spies

Leonie (Sabines Enkelin/vnučka Sabiny)/

Klara (Sabines Freundin/kamarádka Sabiny)  Antonia Bauer

Ein Mann bei der Vertreibung/muži u odsunu  Walter Heinl, Marc Emrich

Tomáš: Jakub Houdek

Petr (Vater von Tomáš/Tomášův otec) Aleš Štekláč

Ilona (Mutter von Tomáš/Tomášova matka) Klará Rosenbergová

Sam (Enkel von Tomáš/Tomášův vnuk) Tomáš Oravec

Jan (Enkel von Tomáš/Tomášův vnuk) Jan Rosenberg

Julia (Freundin von Jan/Janova přítelkyně) Natálie Steklá

Ein tschechischer Soldat/český voják Kilian Hofrichter

Chor/sbor Gymnasia Děčín Lenka Holubcová, Markéta
Einstudierung/nastudování Bednářová, Jiří Houlubec

 

Chor/sbor Schyren-Gymnasium Stefan Daubner
Einstudierung/nastudování  

TISA-Band/kapela Stefan Daubner 
Einstudierung/nastudování  

TISA-Tänzer/tanečníci Elvira Landesberger (Choreographie)

Bühnenbild/scéna P-Seminar TISA-Bühne (Ltg. Robert Rist und 
 Matthias Wurm), gebaut von der Schreinerei
 der HiPP GmbH (Markus Pölt und Kollegen) / 
 P-seminář TISA-scéna, zhotovilo truhlářství Hipp  
 GmbH

Kostüme/kostýmy Agnes Burghardt, Anita Promberger und  
 das P-Seminar „Nähen“ 
 (Ltg. Evi Hautmann und Judith Jung)

Maske/masky Michelle Cyriax, Sarah Heggenstaller

Licht- und Tontechnik/
osvětlení a ozvučení Florian Ruland (20./21.9.),  
 Theatertechniker Děčín (27.9.) 
 mit Nicolas Bauer, Christian Kastner, 
 Johannes Schuster, Valentin Kainz

Regie/reži Jaroslavá Leufenová 

Regieassistenz/asistent režie  Agnes Burghardt

Musikalische Gesamtleitung/ Stefan Daubner
hudební nastudování 
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1. Akt

Oma Sabine soll ein Wochenende auf ihre beiden Enkelinnen Tina (17) und Leonie (12) 
aufpassen. Leonie teilt ihr mit, dass Tina morgens heimlich nach Tisa in Tschechien gefahren 
ist, um dort mit ihrer tschechischen Kletterlehrerin in den Tissaer Wänden zu klettern. Oma 
Sabine erklärt Leonie, dass sie dort geboren und aufgewachsen ist, und erinnert sich an das 
Jahr 1945.
Sie steht als junge Frau mit ihrer kleinen Schwester Emma (7) auf dem Dorfplatz in Tisa und 
muss sich die die Rede ihres Vaters, eines Oberscharführers der SS, die aus Nazi-Ideologie 
und Durchhalteparolen besteht, anhören. Sobald wie möglich zieht sie sich angewidert mit 
ihrer kleinen Schwester zurück und bringt diese ins Bett. Am nächsten Tag trifft sie sich mit 
ihrer großen Liebe Tomáš, einem jungen Tschechen, um auf den Januskopf in den Tissaer 
Wänden zu klettern. Die beiden beschließen, so bald wie möglich auszuwandern und so der 
politischen Situation zu entfliehen.
Wenig später bricht das „Dritte Reich“ zusammen und Tomáš erfährt von seinem Vater, 
dass alle Deutschen am nächsten Morgen um fünf Uhr das Land verlassen müssen. Er eilt zu 
Sabine und fleht sie an, mit ihm auszuwandern. Sabine lehnt ab, da ihr Vater in Selbstjustiz 
für die vielen schrecklichen Verbrechen, die er begangen hat, erschlagen wurde und sie die 
unter Schock stehende Mutter und ihre kleine Schwester nicht im Stich lassen möchte. Als sie 
am nächsten Morgen aus dem Haus vertrieben werden, ist ihre kleine Schwester verschwun-
den. Sie zu suchen wird ihr untersagt und sie bittet Tomáš darum.

2. Akt

Tomáš und Sabine bleiben bis 1948 in Kontakt und wollen endgültig zusammen auswandern. 
Als Sabines Mutter in der neuen Heimat Pfaffenhofen das entscheidende Telegramm von 
Tomáš abfängt und vernichtet, bricht die Verbindung ab.
1968 arbeitet Sabine als Journalistin in Prag, als der Prager Frühling gewaltvoll beendet 
wird. In der Hoffnung auf einen spektakulären Artikel für den „Pfaffenhofener Kurier“ begibt 
sie sich auf den Wenzelsplatz und trifft dort auf Tomáš. Beide unterhalten sich lange, unter-
drücken aber ihre immer noch starken Gefühle füreinander zugunsten ihrer neu gegründeten 
Familien. Während Tomáš weiter für die Demokratie, die Unabhängigkeit und Freiheit seines 
Landes kämpft, verlässt Sabine die Tschechoslowakei.
2010 ist Tina wohlbehalten in Tisa angekommen und hat mit ihre Lehrerin Julia und deren 
Partner Jan sowie dessen jüngerem Cousin Sam eine Tour auf den Januskopf festgelegt, 
zu der sie jetzt aufbrechen. Sam klettert voraus, stürzt ab in die Sicherung und kugelt sich 
dabei die Schulter aus. Jan holt seinen Großvater, der Arzt ist und die Schulter einrenkt. Er, 
der kein anderer als Tomáš ist, erkennt in Tina Sabines Enkelin und erzählt ihr, was damals 
passierte. Tina ist geschockt und hat ein sehr schlechtes Gewissen wegen ihres unerlaubten 

Ausflugs, besonders weil sie jetzt abschätzen kann, wie schwer es für ihre Großmutter, die 
sich mit Leonie auf den Weg nach Tisa gemacht hat, sein muss, hierhin zurückzukehren.
Als die Oma am Januskopf auftaucht, entschuldigt sie sich bei ihr. Sabine begrüßt Tomáš 
und gemeinsam gedenken sie durch das Aufstellen einer Kerze ihrer kleinen Schwester 
Emma. Endlich kann Sabine nach so vielen Jahren um ihre spurlos verschwundene Schwester 
trauern.
Zum Schluss versammeln sich beide Generationen zu einer gemeinsamen Feier, immer noch 
überrascht durch die seltsamen Fügungen des Schicksals, die die beiden Familien hier wie-
der zusammengeführt haben.

OBSAH

1. dějství

Babička Sabine má o víkendu dávat pozor na své dvě vnučky Tinu (17) a Leonie (12). 
 Leonie jí sdělí, že Tina ráno tajně odjela do Tisé do Čech, aby tam se svou českou učitelkou 
horolezectví lezla v Tiských stěnách. Babička Sabine Leonie vypráví, že se tam narodila a 
že tam vyrostla a vzpomíná na rok 1945. Oma Sabine stojí jako mladá žena se svou malou 
sestou Emmou (7) na návsi v Tisé a musí poslouchat veřejný proslov svého otce, vrchního 
šikovatele SS (Oberscharführer), který se skládá ze samých nacistických hesel. Celá zne-
chucená se co nejdříve z návsi vzdálí a uloží malou sestru do postele. Dalšího dne se setká 
se svou velkou láskou Tomášem, mladým Čechem, a jdou spolu lézt na Janusovu hlavu do 
Tiských stěn. Oba se rozhodnou, že jen co to bude možné, odejdou spolu a utečou tak před 
momentální politickou situací. O chvíli později se Třetí říše zhroutí a Tomáš se od svého otce 
dozvídá, že všichni Němci musí druhého dne v pět hodin ráno opustit zemi. Pospíchá za 
Sabine a zapřísahá ji, aby s ním utekla. Sabine odmítá, protože její otec byl za své strašlivé 
činy, které spáchal, ubit davem k smrti a ona teď nesmí nechat ve štichu svou matku, která 
je naprosto vyšokovaná, a svou malou sestru. Když jsou potom druhý den ráno vyhnáni z 
domu, nemohou nikde najít její malou sestru. Sabine je zakázáno ji hledat, a tak prosí Tomá-
še, aby tak udělal za ni.

2. dějství

Tomáš a Sabine zůstávají do roku 1948 v kontaktu a chtějí spolu konečně utéct. Sabinina 
matka však v jejich novém domově v Pfaffenhofenu zachytí rozhodují telegram od Tomáše a 
zničí ho, čímž dojde k přerušení kontaktu.
V roce 1968 pracuje Sabine jako novinářka v Praze, Pražské jaro je násilně potlačeno. Sa-
bine doufá, že se jí podaří napsat nějaký výborný článek pro Pfaffenhofenského kurýra, pro 
kterého příležitostně píše, a tak se vydá na Václavské náměstí, kde potká Tomáše. Dlouho si 
povídají a musí ze všech sil ovládat své silné city jeden k druhému, protože oba dva si mezi-
tím založili rodiny.
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DARSTELLER  PŘEDSTAVITELÉ 

Anneliese Schutte geht in die 9. Klasse. Schon seit 
der Grundschule besucht sie die jeweiligen Schulchö-
re sowie den Jugendgospelchor „Cross+Musik“ der 
ev. Kreuzkirche Pfaffenhofen, wo sie bereits mehrere 
Solo Aufritte hatte. In ihrer Freizeit ist sie Sängerin der 
Musikschul-Band, wo sie auch seit etwa einem Jahr 
Gesangsunterricht hat und spielt außerdem Klavier 
und Geige.
Anneliese Schutte chodí do 9. třídy. Již od základní 

školy zpívá ve školních sborech a také v gospelovém souboru „Cross+Musik“ evangelického 
kostela Kreuzkirche Pfaffenhofen, kde měla už několik sólových vystoupení. Ve svém volném 
čase je zpěvačkou školní kapely, kam také již asi rok chodí na hodiny zpěvu a mj. hraje na 
klavír a na housle.

Julia Apel (16 Jahre) singt seit letztem Jahr im Schul-
chor und hat seit einem Jahr klassischen Gesangsunter-
richt. Nach ihrer Hauptrolle in „Dido und Aeneas“ 
übernimmt die 16-jährige die Rolle der jungen Sabine. 
Außerdem spielt sie im Schulorchester Bratsche und 
Klavier.
Julia Apel (16 let) od minulého roku zpívá ve školním 
sboru a v posledním roce začala chodit na hodiny 
klasického zpěvu. Po hlavní roli v „Dido a Aeneas“ pře-
vezme tato 16letá dívka roli mladé Sabine. Kromě toho hraje ve školním orchestru na violu 
a na klavír.

Cornelia Diemer (13 Jahre) aus Ilmmünster sang  
7 Jahre lang im Kinder- und Jugendchor Ilmmünster 
und spielt seit 8 Jahren Geige. Die Geschichte des  
Musicals hängt sehr eng mit der eigenen Familienge-
schichte zusammen: Ihr Opa wurde als 2-jähriger mit 
seiner Familie aus Heuraffl/Böhmerwald vertrieben.
Cornelia Diemer (13 let) z Ilmmünsteru zpívala 7 let 
v dětském a mládežnickém sboru Ilmmünster a hraje 
8 let na housle. Příběh muzikálu má úzkou vazbu k 

její vlastní rodinné historii: její dědeček byl jako dvouletý chlapec se svou rodinou vyhnán z 
Přední Výtoně na Šumavě.
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Tomáš dál bojuje za nezávislost, demokracii a svobodu ve své zemi a Sabine Českosloven-
sko zase opuští.
V roce 2010 dorazí Tina v pořádku do Tisé a má společně se svou učitelkou Julií a jejím 
partnerem Janem a také s jeho mladším bratrancem Samem v plánu vyrazit na Janusovu hla-
vu. Sam leze jako první a spadne do sedáku a vykloubí si přitom rameno. Jan přivede svého 
dědečka, který je lékařem a rameno vrátí do původní pozice. Tento lékař není nikdo jiný než 
Tomáš a v Tině pozná Sabininu vnučku a vypráví jí, co se tenkrát stalo. Tina je překvapená 
a má velmi špatné svědomí kvůli tomuto nepovolenému výletu, obzvlášť proto, že teď dove-
de odhadnout, jak těžké to pro babičku je vrátit se do těchto míst. Babička se totiž mezitím s 
Leonie vydala na cestu do Tisé.
Když se babička objeví u Janusovy hlavy, Tina se jí omluví. Sabine pozdraví Tomáše a spo-
lečně vzpomínají na malou sestru Emmu tím, že pro ni zapálí svíčku. Sabine může konečně 
po mnoha letech vyjádřít svůj smutek nad ztátou sestry.
Nakonec se obě generace sejdou při společné slavnosti, všichni pociťují překvapení nad 
podivným řízením osudu, které tady obě rodiny opět svedlo dohromady.
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Marc Emrich (18 Jahre) sang 3 Jahre lang im Chor 
des Schyren-Gymnasiums, mit dem er unter anderem 
2018 die Oper „Dido und Aeneas“ aufführte. 
Marc Emrich (18 let) zpíval 3 roky ve sboru Schyren 
Gymnázia, se kterým mj vystoupil v roce 2018 v opeře 
„Dido a Aeneas“.

Dava Singer (15 Jahre) hat in der Grundschule an-
gefangen in einem Chor zu singen und ist seit  
2 Jahren im Chor des Schyren-Gymnasiums. Sie spielt 
seit der 5. Klasse Klavier, in ihrer Freizeit tanzt und 
schwimmt sie. Auch ein Teil ihrer Familie war von der 
Vertreibung aus dem heutigen Tschechien betroffen.
Dava Singer (15 let) začala na základní škole 
zpívat ve sboru a 2 roky již zpívá ve sboru Schyren 
Gymnázia. Od 5. třídy hraje na klavír, ve volném 
čase tančí a plave. Část její rodiny byla také vyhnána z dnešních Čech.

Elisabeth Gleixner (15 Jahre) sang acht Jahre lang 
im Kinder- und Jugendchor Ilmmünster, singt seit letz-
tem Schuljahr im Schulchor des Schyren-Gymnasiums 
Pfaffenhofen und seit einem halben Jahr im Kirchen-
chor Ilmmünster. Außerdem spielt sie seit acht Jahren 
Klavier und nimmt seit einem halben Jahr Gesangs-
unterricht. 
Elisabeth Gleixner (15 let) zpívala osm let v dět-
ském a mládežnickém sboru Ilmmünster, od minulého 

školního roku zpívá ve školním sboru Schyren Gymnázia v Pfaffenhofenu a před půl rokem 
začala zpívat v kostelním sboru Ilmmünster. Kromě toho hraje osm let na klavír a půl roku 
chodí na hodiny zpěvu.

Mia Apel (14 Jahre) singt seit 3 Jahren im Chor des 
SGPs. Sie hat bereits in 2016 beim Musical „Little Shop 
of Horrors“ mitgewirkt. Außerdem spielt sie seit 8 Jah-
ren Klavier. In der Streicherklasse hat sie angefangen, 
Geige zu spielen, und ist Mitglied im Schulorchester. 
Mia Apel (14 let) zpívá 3 roky ve školním sboru Schy-
ren Gymnázia v Pfaffenhofenu. Již v roce 2016 hrála v 
muzikálu „Little Shop of Horrors“. Kromě toho hraje 8 
let na klavír. Ve smyčcové třídě začala hrát na housle 
a také hraje ve školním orchestru.

Laura Stark (12 Jahre) singt seit bereits 9 Jahren 
im Chor der Basilikasingschule Scheyern, derzeit be-
kommt sie ihre Stimmbildung in der Jugendkantorei. 
In diesem Sommer sang sie die Hauptrolle im Musical 
„Die Geschichte des Klosters Scheyern“. Laura spielt 
seit fünf Jahren Geige und tanzt sehr gerne Jazz- und 
Moderndance.
Laura Stark (12 let) zpívá již 9 let ve sboru hudební 
školy Basilika Scheyern, nyní chodí na hodiny zpěvu 
do Jugendkantorei. Toto léto zpívala hlavní roli v muzikálu „Die Geschichte des Klosters 
Scheyern“.  Laura hraje pět let na housle a ráda tančí jazzové a moderní tance.

Emma Daubner (7 Jahre) singt seit 3 Jahren im 
Chor der Basilikasingschule Scheyern, mit der sie in 
diesem Sommer auch das Musical „Die Geschichte des 
Klosters Scheyern“ aufführte. Seit einem Jahr spielt sie 
Geige und Tennis. Ihre Oma wurde im selben Alter wie 
Emma aus Tetschen/Sudetenland vertrieben.
Emma Daubner (7 let) zpívá již 3 roky ve sboru 
hudební školy Basilika Scheyern, se kterou letos v létě 
vystoupila také v muzikálu „Die Geschichte des Klos-

ters Scheyern“. V minulém roce začala hrát na housle a tenis. Její babička byla vyhnána z 
Děčína ve stejném věku jako muzikálová Emma.
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Lorenz Spies (16 Jahre) lernte im Alter von sechs 
Jahren zunächst Flöte, dann Klarinette, und jetzt 
Saxophon und Schlagzeug. Aktuell ist er in der Schul-
bigband sowie in einigen Gruppierungen und Bands 
aktiv. Seine Vorliebe gilt dem Jazz. Neben den vielen 
musikalischen Tätigkeiten treibt er auch gern Sport und 
spielt seit elf Jahren Fußball.
Lorenz Spies (16 let) se v šesti letech naučil hrát na 
flétnu, potom na klarinet a nyní hraje na saxofon a na 

bubny. Aktuálně je aktivní ve školním bigbandu a také v několika hudebních uskupeních a 
kapelách. Nejraději má jazz. Vedle všech těchto hudebních aktivit také rád sportuje a již 11 
let hraje fotbal.

Antonia Bauer (13 Jahre) hat im Alter von 6 Jahren 
mit dem Ballett-Tanzen angefangen. Mit ihrer Ballett-
schule Scherg hat sie im Jahr 2018 das Märchen „Der 
Rosa Delfin“ aufgeführt. Ihre erste Erfahrung auf der 
Bühne machte sie 2016 in der Basilikasingschule Schey-
ern in dem Musical „Max und die Käsebande“. Außer-
dem spielt sie seit 3 Jahren Cello.
Antonia Bauer (13 let) začala v šesti letech tančit 
balet. Se svou baletní školou Scherg tančila v roce 
2018 v pohádce „Der Rosa Delfin“. Své první vystoupení na jevišti zažila v roce 2016 v 
hudební škole Basilika Scheyern v muzikálu „Max und die Käsebande“. Kromě toho hraje 3 
roky na violoncello.

Walter Heinl singt seit 63 Jahren in verschiedenen 
Chören und wurde mit 17 Jahren aus dem Egerland 
vertrieben. Er war Realschulkonrektor (Deutsch, Sport) 
und Fachmitarbeiter für Deutsch beim Ministerialbeauf-
tragten für Oberbayern-Nord für 53 Schulen.
Walter Heinl zpívá již 63 let v nejrůznějších sborech 
a v 17ti letech byl vyhnán z Chebska. Vyučoval na 
reálkách (němčina, tělocvik) a byl odborným spolupra-
covníkem pro němčinu u ministerského zplnomocněnce 
pro Horní Bavorsko-sever pro 53 škol.

Jakub Houdek studiert Musikerziehung an der Uni-
versität in Ústí nad Labem/Aussig. Er ist Lehrer an der 
Grundschule Buzulucká in Teplice. In Ústí nad Labem 
leitet er den Mädchenchor „Luscinia“ und er selbst ist 
Mitglied der vokalen Gruppierung „Panoptikum“. In 
seiner Freizeit joggt er gern oder spielt Squash, aber 
am liebsten verbringt er Zeit mit seiner Familie und 
Freunden.
Jakub Houdek studuje hudební výchovu na Univer-

zitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je učitelem na základní škole Buzulucká 
v Teplicích. V Ústí nad Labem vede dívčí komorní sbor Luscinia a sám je členem vokálního 
uskupení Panoptikum. Ve svém volném čase se rád věnuje běhu či squashi, ale nejradši tráví 
volné chvíle s rodinou a přáteli.

Aleš Štekláč studierte Klavier und Operngesang an 
dem Konservatorium in Teplice. 1979-1997 wirkte er 
als Mitglied und Solist des Chores des Tschechischen 
Rundfunks, er arbeitete in der ganzen Welt zusammen 
mit den Dirigenten wie G. Pretre, J Levine, G. Sinopoli, 
E. Imbal, K. Nagano, V. Neumann, K. Masur und vie-
len anderen. Momentan hat er seine eigene Firma für 
Musikinstrumente und singt nebenberuflich.
Aleš Štekláč studoval konzervatoř v Teplicích obor 
klavír a operní zpěv. V letech 1979-1997 působil jako člen a solista  Pěveckého sboru Čes-
kého rozhlasu, spolupracoval po celém světě s dirigenty jako jsou G. Pretre, J. Levine, G. 
Sinopoli, E. Imbal, K. Nagano, V. Neumann, K. Masur a mnoha dalších. V současné době 
podniká v oblasti hudebních nástrojů a hudbu provozuje již jen jako své hobby.

Klára Rosenbergová (26 Jahre) stammt aus Karlovy 
Vary/Karlsbad. Schon in ihrer Kindheit widmete sie sich 
der Musik (Klavier, Gesang) an der Grund- und Musik-
schule. Mit einem Frauen-Trio nahm sie 2016 eine CD auf 
und respräsentierte die Tschechische Republik bei der 
Ausstellung EXPO 2015 in Mailand. Sie ist Absolventin 
der Pädagogischen Fakultät der Universität in Ústí nad 
Labem/Aussig. Momentan unterrichtet sie Musikerzie-
hung und Tschechische Sprache am Gymnasium in Děčín. 

Klára Rosenbergová (26 let) pochází z Karlových Varů. Již v dětství se začala věnovat 
hudbě (klavír, zpěv) na ZŠ a ZUŠ. S dívčím triem nahrála v roce 2016 CD a reprezentovala 
Českou republiku na výstavě EXPO 2015 v Miláně. Je absolventkou PF UJEP. V současnosti 
vyučuje hudební výchovu a český jazyk na Gymnáziu Děčín. 
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Kilian Hofrichter (17 Jahre) tanzt seit 2 Jahren 
regelmäßig in einer Tanzschule und ist so dazu ge-
kommen, bei TISA als Tänzer mitzuwirken. In seinem 
P-Seminar ist er auch für das Bühnenbild verantwort-
lich. Seine Urgroßmutter wurde aus dem damaligen 
Egerland vertrieben wurde.
Kilian Hofrichter (17 let) tančí již 2 roky pravidelně 
v taneční škole a tímto způsobem se dostal k tomu, že 
tančí pro muzikál TISA. V P-semináři je také zodpověd-

ný za kulisy. Jeho prababička byla vyhnána z Chebska.

KREATIV-TEAM   KREATIVNÍ TEAM

Lenka Holubcová (1964) studierte Bohemistik und Musikerziehung an der Pädagogi-
schen Fakultät in Ústí nad Labem/Aussig. Dem Chorgesang widmet sie sich schon seit ihrer 
Kindheit. Sie war Mitglied des Chores der Kunstgrundschule Děčín, der in seiner Zeit zu 
den besten in der Tschechoslowakei gehörte, sie sang auch im Universitätschor in Ústí nad 
Labem. Seit 1993 unterrichtet sie am Gymnasium in Děčín, wo sie zusammen mit Markéta 
Bednářová den Chor leitet. Mit diesem Chor nahm sie an Konzerten, Choraufführungen 
und Festivals in der Tschechischen Republik, in Deutschland, auf Malta, in Italien, Spanien, 
in der Slowakei, in Mexiko und in Kolumbien teil. Holubcová ist auch Mitglied des Chores 
„Děčínský pěvecký sbor“, mit dem sie in vielen europäischen Ländern aufgetreten ist. Mo-
mentan ist sie Schulleiterin des Gymnasiums in Děčín.
Lenka Holubcová (1964)  vystudovala bohemistiku a hudební výchovu na Pedagogické 
fakultě v Ústí nad Labem. Sborovému zpěvu se věnuje již od dětských let. Byla členkou 
pěveckého sboru základní umělecké školy Děčín, který patřil ve své době k nejlepším v Čes-
koslovensku,  zpívala i v univerzitním smíšeného sboru v Ústí nad Labem.  Od  roku 1993 
je učitelkou děčínského gymnázia, kde  vede  spolu s Markétou Bednářovou  pěvecký sbor.  
S tímto sborem  účinkovala  na koncertech,  sborových přehlídkách a festivalech  v České 
republice, Německu, na Maltě, v Itálii, ve Španělsku, na Slovensku, v Mexiku a v Kolumbii. 
Holubcová je rovněž členkou Děčínského pěveckého sboru, se kterým vystupovala v mnoha 
evropských zemích. V současné době je ředitelkou děčínského gymnázia.

Markéta Bednářová ist Chorleiterin des Chores des Gymnasium in Děčín, sie studierte 
Bohemistik und Musikerziehung, momentan unterrichtet sie diese Fächer am Gymnasium in 
Děčín.
Markéta Bednářová je sbormistryně Pěveckého sboru Gymnázia Děčín, studovala bohe-
mistiku a hudební výchovu, v současnosti učí tyto předměty na Gymnáziu Děčín.

Tomáš Oravec studierte Tschechische Sprache und 
Musikerziehung an der Pädagogischen Fakultät der 
Universität in Ústí nad Labem/Aussig. Momentan 
unterrichtet er Musikerziehung an der Grundschule in 
Krupka bei Teplice. Er organisiert Musikfreizeiten und 
das Projekt “Mládí s filharmoniky”. Er ist Mitglied des 
Lehrerchores „Chorea Academica“ und für ein Dokto-
ratsstudium eingeschrieben. 

Tomáš Oravec vystudoval český jazyk a hudební výchovu na Pedagogické fakultě v Ústí 
nad Labem. V současné době vyučuje hudební výchovu na základní škole v Krupce u Teplic. 
Pořádá hudební tábor a projekt “Mládí s filharmoniky”. Je členem univerzitního sboru Cho-
rea Academica. V současnosti studuje doktorské studium. 

Jan Rosenberg (31 Jahre) stammt aus Liberec/Rei-
chenberg. Seit seiner Kindheit lernte er Fagott, Flöte, 
klassischen und populären Gesang, tschechischen Du-
delsack und er spielte im Volksmusikensemble, im Blä-
serquintett und im Orchester. Er ist Absolvent der Päd-
agogischen Fakultät der Universität in Ústí nad Labem/
Aussig, wo er Mitglied des Kammerchores „Nona“ 
und des gemischten Chores „Chorea Academica“ war. 
Momentan unterrichtet er Gesang an der Musikschule 
in Děčín, er ist aktiver Musiker und Mitglied des Chores in Děčín.
Jan Rosenberg (31 let) pochází z Liberce. Od dětství se zde učil hře na fagot, zobcovou 
flétnu, klasickému a populárnímu zpěvu, hrál na české dudy a ve folklorním souboru, de-
chovém kvintetu a orchestru. Je také absolventem PF UJEP, kde byl členem komorního sboru 
Nona či smíšeného sboru Chorea Academica. V současnosti vyučuje zpěv na ZUŠ Děčín, je 
aktivním muzikantem a členem Děčínského pěveckého sboru. 

Natálie Steklá ist Schülerin und lebt in Děčín/Tet-
schen. Sie singt seit ihrer Kindheit und spielt seit ihrem 
12. Lebensjahr Theater. Neben dem Theater liebt sie 
Musicals.
Natálie Steklá je žákyní a žije v Děčíně. Od dětství 
zpívá a od 12ti let hraje divadlo. Vedle divadla miluje 
muzikály.
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Josef Urbánek studierte Germanistik, Geschichte 
und Politoligie an den Universitäten in Prag, Ústí nad 
Labem, Dresden und Regensburg. Am Gymnasium in 
Děčín unterrichtet er Deutsch und Englisch und befasst 
sich seit langem mit den deutsch-tschechischen Bezie-
hungen. 
Josef Urbánek studoval germanistiku, historii a 
politologii na univerzitách v  Praze, Ústí nad Labem, 

Drážďanech a Řezně. Na Gymnáziu Děčín učí jazyky německý a anglický a dlouhodobě se 
zabývá česko-německými vztahy.

Jiří Holubec (1959) studierte an der Pädagogischen 
Fakultät in Ústí nad Labem und an der Musikfakultät 
der Akademie der Musischen Künste in Prag. Er ist 
Chorleiter des Universitätschores „Chorea academica“ 
und des Chores „Děčínský pěvecký sbor“. Mit den er-
wähnten Chören nahm er an Konzerten in den meisten 
europäischen Ländern teil, auch in den USA und in 
Mexiko. Als Dirigent kooperierte er mit dem Chor des 
Konservatoriums in Teplice, mit dem Chor der Freien 
Waldorfschule Mannheim und mit dem Chor der State University of New York, mit dem er die 
Premiere seiner Komposition „Ave Maria“ durchführte. Holubec war auch künstlerischer Leiter 
und Arrangeur des Orchesters „Big Band Bonit“ aus Ústí nad Labem. Seit langem arbeitet er 
als Dirigent und methodischer Berater mit dem Chor des Gymnasiums Děčín zusammen. In 
seiner pädagogischen Tätigkeit konzentriert er sich hauptsächlich auf die gegenwärtige tsche-
chische Musikpädagogik, über die er auch im Ausland Vorträge hält, z.B. 2018 an der Con-
servatory of Music, Shanghai. Momentan unterrichtet er an der Universität in Ústí nad Labem 
und an der Universität in Liberec, im Bereich der Musiktheorie arbeitet er mit dem Lehrstuhl für 
Musiktheorie und mit dem Institut für Musiktheorie der Musikfakultät der Akademie der Musi-
schen Künste in Prag zusammen.
Jiří Holubec (1959) vystudoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem a Hudební fakultu 
Akademie múzických umění v Praze. Je sbormistrem univerzitního pěveckého sboru Chorea 
academica a Děčínského pěveckého sboru. S uvedenými sbory koncertoval ve většině evrop-
ských zemí, v USA a v Mexiku. Jako dirigent spolupracoval se sborem Konzervatoře v Tepli-
cích, se sborem Freie Waldorfschule  Mannheim a se sborem State University of New York, 
se kterým provedl premiéru  své  skladby Ave Maria. Holubec  působil rovněž jako umělec-
ký vedoucí a aranžér orchestru Big Band Bonit z Ústí nad Labem. Dlouhodobě dirigentsky a 
metodicky spolupracuje se sborem Gymnázia Děčín. 
Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje především na současnou českou hudební peda-
gogiku, o které přednáší i v zahraničí, například v roce 2018 na Conservatory of Music, 
Shanghai. V současnosti vyučuje na univerzitě v Ústí nad Labem a na univerzitě v Liberci, 
v oblasti hudební teorie spolupracuje s katedrou hudební teorie a Ústavem teorie hudby Hu-
dební fakulty AMU v Praze.
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Elvira Ihne-Landesberger bekam ihre Tanzaus-
bildung ab dem 9. Lebensjahr an der Bayerischen 
Staatsoper München. Dort tanzte sie insgesamt 17 
Jahre lang mit vielen namhaften Choreographen und 
Dirigenten. Anschließend war sie 18 Jahre lang freibe-
ruflich als Tänzerin in Film, Fernsehen und Theater tä-
tig. Später realisierte sie Choreographien für Werbung 
und die Modebranche sowie für den Circus Krone. Am 
Schyren-Gymnasium arbeitet sie seit etwa 10 Jahren 
regelmäßig bei Theater-, Musical- und Opernaufführungen als Choreographin mit.
Elvira Ihne-Landesberger získala své taneční vzdělání v kurzech Bavorské státní ope-
ry v Mnichově, kam chodila od devíti let. Tančila zde celkem 17 let s mnoha významnými 
choreografy a dirigenty. Následně byla 18 let na volné noze jako tanečnice ve filmech, v te-
levizi a v divadle. Později realizovala choreografie pro reklamy a módu a také pro Circus 
Krone. Již asi 10 let spolupracuje jako choreografka se Schyren Gymnáziem při divadelně-
-muzikálově-operních představeních.

Matthias Wurm (Bühnenbild) wurde 1985 in der Rot-
taler Kreisstadt Pfarrkirchen geboren und besuchte dort 
das staatliche Gymnasium. Er studierte an der Akade-
mie der Bildenden Künste in München, an der er 2012 
das Staatsexamen für Kunstpädagogik und 2014 das 
Diplom als bildender Künstler erzielte. Seine künstleri-
schen Arbeiten reichen von Zeichnung und Fotografie 
bis hin zur Bildhauerei mit Schwerpunkt Keramik. Seine 

teils raumgreifenden Installationen spielen oft mit der Wahrnehmung des Betrachters, sind 
hintersinnig und zugleich poetisch. Neben vielen Ausstellungen in Deutschland, waren seine 
Arbeiten auch in Japan, Polen, Ungarn, im Libanon und in New York zu sehen. Für Osteuropa 
zeigt Wurm ein besonderes Interesse. Er organisierte Studentenaustausche, studierte 2010/11 
an der Akademia Sztuk Pięknych in Krakau und erhielt mehrere Stipendienaufenthalte in 
Ungarn. Seit 2013 ist Wurm im Schuldienst tätig und unterrichtet seit 2017 am Schyren–Gym-
nasium. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Matthias Wurm (scéna) se narodil v roce 1985 v Pfarrkirchen a navštěvoval tamější státní 
gymnázium. Studoval na Akademii výtvarných umění v Mnichově, kde v roce 2012 absolvoval 
v oboru umělecké pedagogiky a v roce 2014 získal diplom jako výtvarný umělec. Jeho umě-
lecké práce sahají od kreseb a fotografií po sochy se zvláštním zaměřením na keramiku. Jeho 
prostorové instalace si často pohrávají s vnímáním pozorovatele, jsou plné jinotajů a zároveň 
jsou poetické. Vedle mnoha výstav v Německu se jeho práce objevily také v Japonsku, Polsku, 
Maďarsku, Libanonu a v New Yorku. Wurmův zájem je přitahován východní Evropou. Orga-
nizoval studentské výměnné pobyty, v letech 2010/11 studoval na Akademia Sztuk Pięknych v 
Krakově a získal několik stipendií na pobyt v Maďarsku. Od roku 2013 se Wurm věnuje výu-
ce a od roku 2017 vyučuje na Schyren Gymnáziu. Je ženatý a má dvě děti.
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Robert Rist wurde 1984 in Regensburg geboren und 
besuchte in Nabburg das Gymnasium. Anschließend 
studierte er Kunsterziehung an der Akademie der Bil-
denden Künste in Nürnberg. Während des Studiums 
absolvierte er ein Auslandssemester an der Ungari-
schen Akademie der Bildenden Künste in Budapest und 
war über mehrere Jahre für „Die Vitrine“ kuratorisch 
tätig. Mit seinen Arbeiten, in denen er sich mit Zeich-
nung, Malerei, Objektkunst, Konzeptkunst und Installa-

tion auseinandersetzt, war er bereits in diversen Ausstellungen im In- und Ausland vertreten. 
Unter anderem in Pfaffenhofen, München, Nürnberg, Amberg, Karlsruhe, Wien, Budapest 
und Daegu (Südkorea). Seit 2015 unterrichtet er Kunst am Schyren-Gymnasium. Neben 
seiner regulären Unterrichtsarbeit am SGP engagiert er sich auch im Bereich Bühnenbild 
des Schultheaters und betreut die AG Licht und Ton. Vor TISA war er bereits an den Musical-
projekten „Gisela und Stephan“ (2016) und „Der kleine Horrorladen“ (2017) beteiligt. Rist 
wohnt in Kranzberg und ist verheiratet.

Robert Rist se narodil v roce 1984 v Řezně a navštěvoval gymnázium v Nabburgu. Poté 
studoval uměleckou výchovu na Akademii výtvarných umění v Norimberku. Během studia 
strávil jeden semestr na Maďarské akademii výtvarných umění v Budapešti a mnoho let 
byl činný jako kurátor pro „Die Vitrine“. Se svými pracemi, ke kterým patří kresby, malba, 
objektově orientovaná tvorba, konceptuální umění a instalace, vystavoval na různých výsta-
vách doma i v zahraničí. Mj. v Pfaffenhofenu, Mnichově, Norimberku, Ambergu, Karlsruhe, 
Vídni, Budapešti a Daegu (Jižní Korea). Od roku 2015 vyučuje umění na Schyren Gymná-
ziu. Vedle výuky se angažuje také v oblasti jevištní scény školního divadla a stará se o osvět-
lení a ozvučení. Před muzikálem TISA spolupracoval již na projektech „Gisela und Stephan“ 
(2016) a „Der kleine Horrorladen“ (2017). Rist žije v Kranzbergu a je ženatý.

Andrea Fischerová wurde im ehemaligen Sudeten-
land in Reichenberg geboren und studierte an der Phi-
losophischen Fakultät der Masaryk-Universität in Brünn 
Anglistik und Germanistik. Anschließend promovierte 
sie in Englischer Philologie an der Universität Regens-
burg. Sie arbeitet als Übersetzerin für die Bayerische 
Polizei. Sie hat zwei Bücher geschrieben – die No-
velle „Posel/Der Bote“ (2011) und den Roman „Dům 
v Orionu/Das Haus im Orion“ (2012), der teilweise 
im Reichenberg der 30er Jahre spielt. Momentan arbeitet sie an ihrem dritten Roman über 
die Gründer des Likörs Becherovka, die aus Karlsbad vertrieben wurden. Durch ihr Interesse an 
dieser historischen Problematik lernte sie die Eheleute Daubner kennen, schrieb den Text für den 
Chor der Vertriebenen und entschied sich, das Projekt TISA als Übersetzerin zu unterstützen. 

Andrea Fischerová se narodila v bývalých Sudetech, v Liberci, a studovala na Filozofické 
fakultě Masarykovy university v Brně obory anglistiku a germanistiku. Poté v roce 2008 
získala doktorát z anglické filologie na univerzitě v bavorském Řezně. Pracuje jako překla-
datelka pro bavorskou policii. Napsala dvě knihy – novelu Posel (2011) a román Dům v Ori-
onu (2012), který se částečně odehrává v Liberci 30. let. Momentálně dopisuje svou třetí 
knihu o zakladatelích Becherovky, kteří byli vyhnáni z Karlových Varů. Skrze zájem o tuto 
dějinnou problematiku se seznámila s manželi Daubnerovými, napsala text pro sbor vyhna-
ných a rozhodla se muzikálový projekt TISA podpořit jako překladatelka.

Agnes Burghardt wurde 1984 in Dachau geboren. 
Sie ist Diplom-Theater, Film- und Medienwissenschaft-
lerin. Nach ihrem Abitur am humanistischen Dom-Gym-
nasium Freising reiste sie um die Welt und verbrachte 
10 Jahre in Wien, wo sie unter anderem als Kostüm- 
und Bühnenbildnerin für Theater, Film und Fernsehen 
tätig war. Wieder zurück im Dachauer Land baut 
sie sich seit mehreren Jahren einen Selbstversorger-
hof auf und arbeitet vorwiegend im sozialen Bereich 
sowie als Deutsch/Integrations-Trainerin. Ehrenamtlich leitet(e) sie verschiedene Kinder-, 
Jugend- und Erwachsenen-Theatergruppen im Umland, begleitet Musicalprojekte und singt 
bei verschiedenen Chören, die sie auch in Vertretung dirigiert. Nach den prägenden Chor- 
und Theaterprojekten ihrer eigenen Schulzeit und da – wie in TISA – auch ihre Großmutter 
als Heimatvertriebene nach Bayern kam, freut sie sich besonders, nun ihren Teil zu diesem 
außergewöhnlichen Stück beitragen zu können.

Agnes Burghardt se narodila v roce 1984 v Dachau. Je diplomovanou vědkyní zabývající 
se divadlem, filmem a médii. Po maturitě, kterou absolvovala na Dom gymnáziu ve Freisin-
gu, procestovala celý svět a strávila 10 let ve Vídni, kde pracovala mj. jako kostymérka a 
tvůrkyně scény pro divadlo, film a televizi. Po svém návratu do kraje kolem Dachau se již 
mnoho let zabývá výstavbou farmy, která se sama obživí a zaopatří, a pracuje převážně 
v sociální oblasti a jako učitelka němčiny a trenérka v rámci integrace. Na dobrovolnické 
bázi vede různé divadelní skupiny pro děti, mládež a dospělé, doprovází muzikálové pro-
jekty a zpívá v různých sborech, které také v zastoupení diriguje. Jako dítě prožila úžasné 
projekty se sborem a divadlem a protože – jako v představení TISA – také její babička při-
šla do Bavorska po vyhnání, má nyní opravdu velkou radost, že se může podílet na tomto 
výjimečném projektu.
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Jaroslava Leufenová wurde im Jahr 1961 in Stra-
konice (Südböhmen) geboren. Nach der Schulzeit 
in Aussig an der Elbe studierte sie an der Janáčkova 
Akademie in Brünn Schauspielerei. Es folgten feste 
Engangements als Schauspielerin an den Stadtheatern 
in Brüx (20 Jahre) und Kladno (7 Jahre). Bereits kurze 
Zeit nach Beendigung des Hochschulstudiums begann 
die Zusammenarbeit mit verschiedenen tschechischen 
Regisseuren als Choreographin. Neben ca. 50 Cho-

reographien am Schauspiel inszenierte sie mit der bekannten Regisseurin Jana Kališová 
15 Opern, u.a. auch mehrfach am Nationatheater in Prag. Diese Zusammenarbeit führte 
dreimal zur Verleihung nationaler Preise für die beste Operninszenierung des Jahres. In 
den letzten 10 Jahren arbeitet Frau Leufenová ohne festes Engagement für verschiedene 
Theater als Schauspielerin, Choreographin und Regieassistentin. Verschiedene Rollen für das 
tschechische und deutsche Fernsehen. Seit 2012 leitet sie erfolgreich das Amateurtheater 
ihres Heimatdorfes Tisá in der böhmischen Schweiz. In diesen Jahren wurden 8 Theater-
vorstellungen erarbeitet und zur Aufführung gebracht. Drei Teilnahmen an verschiedenen 
Kreisfestivals für Amateurtheater führten zu einer Nominierung für die beste tschechische 
Amateurtheatervorstellung.

Jaroslava Leufenová se narodila v roce 1961 ve Strakonicích Po základní škole a gym-
náziu  v Ústí nad Labem a vystudovala Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor 
herectví. Následovala stálé herecká angažmá v divadle v Mostě (20 let) a v Kladně (7 let).  
Krátce po ukončení vysokoškolského studia začala spolupracovat s různými českými režiséry 
jako choreografka. Vedle cca. 50ti činoherních choreografií inscenovala se známou režisér-
kou Janou Kališovou 15 oper, mj. také v Národním divadle v Praze. Tato spolupráce vedla 
k třem národním oceněním za nejlépe inscenovanou operu roku. V posledních deseti letech 
pracuje paní Leufenová bez stálého angažmá pro různá divadla jako herečka, choreograf-
ka a asistentka režie, zároveň hraje v české i německé televizi. Od roku 2012 vede úspěšně 
amatérské činoherní divadlo ve vsi Tisá v Českém Švýcarsku. V těchto letech bylo nastudo-
váno v Tisé 8 divadelních premiér. Tři z nich se účastnily festivalu vesnických amatérských 
divadel a byly nominovány na celonárodní přehlídku českých amatérských divadel.

Marie-Therese Daubner wurde in Bonn geboren 
und studierte Konzertfach Cello an den Musikhoch-
schulen Graz, Hannover und Würzburg bei Prof. 
Rudolf Leopold, Prof. Klaus Heitz und Prof. Xenia 
Jankovic sowie Barockcello bei Prof. Jaap ter Linden. 
Bereits während ihres Studiums spielte sie solistisch 
Bühnenmusik am Landestheater Graz, wirkte im Gus-
tav-Mahler- Jugendorchester, in der Jungen Deutschen 
Philharmonie sowie im „Ensemble Resonanz“ mit und 

absolvierte ein einjähriges Praktikum im Philharmonischen Staatsorchester Hamburg. Nach 
Beendigung des Studiums spielte sie erst im Radio Symphonie Orchester Wien und war dann 
beim Bruckner Orchester Linz unter Vertrag. 2001 gründete sie mit dem ukrainischen Akkor-
deonisten Andrej Serkov das „DuoOstWest“, mit dem sie den Podium-Wettbewerb in Linz 
gewann und im In-und Ausland (z.B. London, Wien, München, Liechtenstein) auftritt.
Seit 2003 wohnt sie in Scheyern, ist als freiberufliche Cellistin tätig, unterrichtet an der städ-
tischen Musikschule Pfaffenhofen und leitet am Schyren-Gymnasium mit Christiane Sauer und 
ihrem Mann Stefan Daubner die Streicherklassen.

Marie-Therese Daubner se narodila v Bonnu a studovala violoncello jako koncertní obor 
na hudebních vysokých školách v Grazu, Hannoveru a Würzburgu u profesora Rudolfa 
Leopolda, profesora Klause Heitze a profesorky Xenie Jankovic a také barokní violoncello u 
profesora Jaap ter Linden. Již za svých studií vystupovala sólově v Zemském divadle v Gra-
zu, působila s orchestrem Gustava Mahlera, v Junge Deutsche Philharmonie a v Ensemble 
Resonanz a absolvovala roční praktikum ve Filharmonickém státním orchestru v Hamburku. 
Po ukončení studia hrála nejdříve v Radio Symphonie Orchester Wien a potom v Bruckner 
Orchester Linz. V roce 2001 založila s ukrajinským akordeonistou Andrejem Serkovem Duo-
OstWest, s kterým vyhrála soutěž v rakouském Linci a vystupovala doma i v zahraničí (např. 
Londýn, Vídeň, Mnichov, Lichtenštejnsko). Od roku 2003 žije v Scheyern, je violoncellistkou 
na volné noze, vyučuje na státní hudební škole v Pfaffenhofenu a na Schyren Gymnáziu 
vede společně s Christiane Sauer a svým mužem Stefanem Daubnerem smyčcové třídy.
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GRUPPEN   TĚLESA 

Den Chor des Gymnasiums in Děčín gibt es schon seit 30 Jahren. Seit 1994 wird er von 
den Chorleiterinnen Lenka Holubcová und Markéta Bednářová geleitet. Der Chor tritt nicht 
nur in der Schule auf, sondern auch bei Aktionen, die von der Stadt Děčín organisiert wer-
den sowie bei regionalen und nationalen Wettbewerben und Festivals. Der Chor kooperiert 
oft mit dem „Děčínský pěvecký sbor“ und mit weiteren musikalischen Gruppen. 
Zu den größten Erfolgen gehört die Teilnahme am Internationalen Festival des Chorgesangs 
auf Malta 2001 und auch am Festival „Opava Cantat“. Der Chor gewann goldene und 
silberne Preise beim Festival „Svátky písní“ in Olomouc und den ersten Preis beim internatio-
nalen Festival „Jirkovský písňovar“. Er nahm auch am Festival „Garda in coro“ in Italien teil. 
Der Chor tritt in der Slowakei, in Deutschland, in Spanien und auch in Mexiko (2011, 2015) 
und Kolumbien (2018) auf. Das Repertoire des Chores besteht aus Kompositionen unter-
schiedlicher Richtungen und Genres: Volkslieder, Kompositionen der Klassik und Romantik, 
Chorwerke des 20. Jahrhunderts, populäre Musik. Im letzten Jahr führte der Chor die Kan-
tate „Otvírání studánek“ von Bohuslav Martinů erfolgreich auf. Momentan bereitet sich der 
Chor auf eine weitere Konzerttournee in Lateinamerika vor. 

Pěvecký sbor děčínského gymnázia existuje již 30 let. Od roku 1994 ho vedou sbormis-
tryně Lenka Holubcová a Markéta Bednářová. Sbor vystupuje nejen ve škole, ale také na 

Stefan Daubner wurde 1972 in Bayreuth geboren. 
Seit 1990 beschäftigen ihn die deutsch-tschechischen 
Beziehungen, als er von seiner oberfränkischen Heimat 
aus das erste Mal die Häuser seiner Mutter und Groß-
mutter in Děčín und Tisá besuchte. Er fand Interesse an 
der tschechischen Kultur und bereiste das Land immer 
wieder. Während seines Musikstudiums in Würzburg 
(Lehramt Musik und Kirchenmusik) wurde er auf den 
tschechischen Komponisten Petr Eben (1929-2007) auf-

merksam, den er regelmäßig traf und ihm mehrere Forschungsarbeiten widmete. So schrieb 
er seine musikwissenschaftliche Dissertation über Ebens Orchesterwerke in den Jahren 1999 
bis 2001 an der Universität Wien und verbrachte einen mehrmonatigen Forschungsaufent-
halt in Prag. Seit 2003 ist er Musiklehrer am Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen und setzt 
die Zusammenarbeit mit osteuropäischen Staaten fort. So schrieb er das historische Musical 
„Gisela und Stephan“ (www.gisela-musical.eu), das im Jahr 2013 zusammen mit der ungari-
schen Kodály-Chorschule Budapest in Pfaffenhofen und Budapest, im Jahr 2016 dann zusam-
men mit dem Jugendstadtchor Veszprém in Scheyern, Passau und Veszprém (Ungarn) mit 
großem Erfolg aufgeführt wurde. Im Jahr 2018 führte er Purcells Oper „Dido und Aeneas“ 
zusammen mit der Musikschule „Zivorad Grbic“ im serbischen Valjevo auf. Neben seiner 
Schultätigkeit ist Daubner Kantor an der ev.-luth. Kreuzkirche in Pfaffenhofen und war 5 Jah-
re lang Lehrbeauftragter an der Würzburger Musikhochschule.

Stefan Daubner se narodil v roce 1972 v Bayreuthu. Od roku 1990 se zajímá o česko-ně-
mecké vztahy, kdy ze svého domova v Horních Frankách poprvé navštívil domy své matky a 
babičky v Děčíně a Tisé. Česká kultura ho zaujala a od té doby tu zemi procestoval křížem 
krážem. Během studia hudby ve Würzburgu (učitelské obory hudba a chrámová hudba) 
jeho pozornost zaujal český skladatel Petr Eben, s kterým se pravidelně setkával a kterému 
věnoval mnoho vědeckých studií. A tak v letech 1999 až 2001 napsal svou doktorskou 
práci z hudební vědy o Ebenově orchestrálních dílech a strávil několikaměsíční badatel-
ský pobyt v Praze. Od roku 2003 vyučuje hudbu na Schyren Gymnáziu v Pfaffenhofenu 
a pokračuje ve spolupráci s východoevropskými státy. Napsal historický muzikál „Gisela 
und Stephan“ (www.gisela-musical.eu), který byl s velkým úspěchem uveden v roce 2013 
společně s maďarskou školou Kodály-Chorschule Budapest v Pfaffenhofenu a v Budapešti, v 
roce 2016 potom společně s mládežnickým městským sborem Veszprém v Scheyern, Pasově 
a Veszprém (Maďarsko). V roce 2018 uvedl Purcellovu operu „Dido a Aeneas“ společně 
s hudební školou „Zivorad Grbic“ v srbském Sarajevu. Vedle činnosti ve škole je Daubner 
kantorem v ev.-luth. Kreuzkirche v Pfaffenhofenu a pět let vyučoval na hudební vysoké škole 
ve Würzburgu.
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akcích pořádaných městem Děčín, na oblastních i celostátních soutěžích i festivalech. Sbor 
často spolupracuje s Děčínským pěveckým sborem a dalšími tělesy. 
Mezi jeho největší úspěchy patří účast na Mezinárodním festivalu sborového zpěvu na Mal-
tě v r. 2001 i na festivalu středoškolských sborů Opava Cantat. Sbor získal zlaté a stříbrné 
ceny na festivalu Svátky písní v Olomouci, 1. místo na mezinárodním festivalu populární 
a jazzové hudby Jirkovský písňovar, účastnil se také festivalu Garda in coro v Itálii. Sbor 
dále koncertoval na Slovensku, v Německu, ve Španělsku, a také v Mexiku (2011, 2015) a 
v Kolumbii (2018). Repertoár sboru je složen ze skladeb různých slohových období a žán-
rů. Nechybí v něm lidová hudba, skladby klasiků a romantiků, sborová díla 20. století ani 
populární hudba. V minulém roce provedl sbor na úspěšném koncertě i kantátu Bohuslava 
Martinů Otvírání studánek. V současné době se připravuje na další koncertní turné v Latin-
ské Americe. Zpívají:
Aneta Astrová, Veronika Bajcurová, Marie Barčová, Nicol Bardaji Braňasová, Eliška 
Bezoušková, Anna Bezvodová, Anna Blažková, Františka Blažková, Natálie Břízová, 
Zuzana Červinková, Eliška Chrustová, Eliška Dítětová, Veronika Dočekalová, 
Elena Fischerová, Adéla Hořáková, Klára Horká, Anna Marie Keinová, Erika Klementová, 
Rozálie Kluvancová, Zoe Koštejnová, Nela Krejčová, Michaela Lieblová, Eliška  
Malovaníková, Tereza Miškovská, Zuzana Nguyenová, Tomáš Novák, Dominik Oravec, 
Emma Paldusová, Kryštof Prajs, Kristýna Přibylová, Barbora Škvárová, Zuzana Špryslová, 
Natálie Steklá, Eliška Tvrdíková, Veronika Višínová, Magdaléna Vojáčková, Ester Vopatová, 
Klára Vopatová, Renata Zelenková

Der Chor des Schyren-Gymnasiums existiert seit der Schulgründung im Jahr 1964 und 
wird seit 2010 von Stefan Daubner geleitet. Bereits mit Daubners Vorgängern machte der 
Chor zahlreiche Auslandsreisen (Wien, Prag, Barcelona, Xiamen/China) und erzielte Wett-
bewerbserfolge (Golddiplom bei „Young Prague“ 2008). In den letzten Jahren wirkte der 
Chor bei Konzerten im Münchener Gasteig sowie bei diversen Opern- und Musicalproduk-
tionen (Zauberflöte, Fledermaus, Little Shop of Horrors) mit. Im Jahr 2013 sang der Chor 
zusammen mit der Kodály-Chorschule Budapest bei der Uraufführung des Musicals „Gisela 
und Stephan“. Wettbewerbserfolge als Pop-Chor gab es im Jahr 2015 in Prag und 2016 in 
Bratislava. Im letzten Jahr führte der Chor Purcells Oper „Dido und Aeneas“ in Valjevo/Ser-
bien, Pfaffenhofen und München auf. 
Bei TISA singen neben den Schülern auch einige Lehrer und Sänger diverser Pfaffenhofener 
Kirchenchöre mit:
Jonas Brinkmann, Anna Daubner, Charlotte De Bettencourt, Sophia Feische, Anja Fersch, 
Georg Gaßner, Marita Ghazarian, Josef Gleixner, Veronika Gleixner,  
Maria Haberhauer, Sarah Heggenstaller, Walter Heinl, Melissa Högenauer, Anita Jasmer, 
Andreas Kelbl, Leonie Kilian, Michael Koch, Severin Leder, Sofia Lehmair, Luna Neulinger 
Muñoz, Lan-Chi Nguyen, Andelina Ostojic, Sabrina Rannertshauser, Johanna Schöll,  
Michael Stählin, Klaus Wagner, Lena Westermeier, Karrolina Zadrima

Sbor Schyren Gymnázia existuje již od založení školy v roce 1964 a od roku 2010 je 
veden Stefanem Daubnerem. Již s Daubnerovými předchůdci podnikl sbor mnoho zahra-
ničních cest (Vídeň, Praha, Barcelona, Xiamen/China) a měl úspěchy na soutěžích (zlatý 
diplom na Young Prague 2008). V posledních letech se sbor spolupodílel na koncertech v 
mnichovském Gasteig a také na různých operních a muzikálových představeních (Kouzelná 
flétna, Netopýr, Little Shop of Horrors). V roce 2013 sbor zpíval společně se sborem Ko-
dály-Chorschule Budapest na premiéře muzikálu „Gisela und Stephan“. Sbor byl úspěšný 
na soutěžích v Praze v roce 2015 a v Bratislavě v roce 2016. V posledním roce sbor uvedl 
Purcellovu operu „Dido a Aeneas“ ve Valjevo/Srbsko, v Pfaffenhofenu a v Mnichově. V 
muzikálu TISA zpívají vedle žáků také někteří učitelé a zpěváci různých chrámových sborů z 
Pfaffenhofenu.

Die TISA-Band setzt sich ausschließlich aus SchülerInnen der Bigband des Schyren-Gymna-
siums (mit Unterstützung der Georg-Hipp-Realschule) und einem eigens eingerichteten P-Se-
minar mit kompletten Streichquintett, Flöte und Klarinette zusammen. Die Band schlüpft in 
die Rolle einer Holledauer Blasmusik, einer Militärkapelle, einer Balkan-Band, eines kleinen 
Symphonieorchesters, einer Tangogruppe, einer Reggae-Band, eines Tanzorchesters sowie 
einer Rock-Pop-Band. Neben der stilistischen Wandlungsfähigkeit haben einzelne Spieler auch 
ausgefallener Instrumente (wie z.B. Tuba) immer wieder leitmotivische Solos. 
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Das Improvisationstalent der Schüler (v.a. Saxophon und Gitarre) zeigt sich in diversen freien 
Solos. In der TISA-Band spielen mit:
Marlene von Streit (Violine 1), Theresa Deubel (Violine 2), Charlotte Köhler (Viola),  
Jaana Kretzschmar (Violoncello), Johanna Hujer (Kontrabass), Lena Eisenmann (Querflöte), 
Sarah Wohlgemuth (Klarinette), Susen Weinbauer (Altsaxophon 1), Hannah Schwabl (Alt-
saxophon 2), Julian Schuster (Tenorsaxophon 1), Simon Pfeiffer (Tenorsaxophon 2), Lorenz 
Spies (Baritonsaxophon), Wilma Firschke (Trompete 1), Paul Lugscheider (Trompete 2),  
Thomas Penger (Trompete 2), Benjamin Jany (Trompete 3), Thomas Haberhauer (Trompete 3), 
Sandy Tronnier (Posaune 1), Quirin Meinersmann (Posaune 2 und Akkordeon),  
Leonard Eichinger (Posaune 3), Mathias Brix (Tuba), Robert Krajina (E-Gitarre),  
Johannes Schuster (E-Bass), Morice Rau (Klavier), Elias Pongratz (Drumset/Percussion),  
Titus Possenriede (Drumset/Percussion), Nick Wargitsch (Drumset/Percussion)

TISA-kapela se skládá výlučně z žákyň a žáků bigbandu Schyren Gymnázia (za přispění 
reálky Georg-Hipp) a z P-semináře, který byl za tímto účelem zřízen, s kompletním smyč-
covým kvintetem, flétnou a klarineten. Kapela se během muzikálu proměňuje v dechovku z 
Holledau, vojenský hudební soubor, balkánskou kapelu, malý symfonický orchestr, uskupení 
hrající tango, reggae kapelu, taneční orchestr a rockově-popovou kapelu. Vedle těchto 
transformačních schopností hrají jednotliví muzikanti některých nástrojů (např. tuba) opa-
kovaně sólo s melodií leitmotivu. Improvizační talent žáků (především saxofon a kytara) se 
ukazuje v různých volných sólech. 

In der Tanzgruppe fanden sich tanzbegeisterte SchülerInnen des Schyren-Gymnasiums 
eigens für diese Produktion zusammen. In der Choreographie von Elvira Landesberger tan-
zen mit: 

Taneční skupina dala speciálně pro toto představení dohromady žákyně a žáky Schyren 
Gymnázia, které spojuje nadšení pro tanec. V choreografii Elviry Landesberger tančí:
Paul Ergott, Sophia Feische, Madleen Fiederer, Marita Ghazarian, Linda Gmeiner, 
Maja Hanisch, Kilian Hofrichter, Anita Jasmer, Karrolina Zadrima, Emily Korger, 
Severin Leder, Johanna Schmidt, Jan Uckert
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P-SEMINAR BÜHNENBILD   SCÉNA

Sahra‘a Abdullah, Miriam Blum, Chiara Cabras, Julia Dierl, Mia Engl, Melissa Högenau-
er, Kilian Hofrichter, Luna Neulinger Muñoz, Lan-Chi Nguyen, Melina Pawlowsky, Annika 
Streibl, Pia Winter, Mirjam de Bettencourt

LICHT- UND TONTECHNIK  OSVĚTLENÍ A OZVUČENÍ

Zusammen mit Florian Ruland und Robert Rist realisieren Nicolas Bauer, Christian Kastner, 
Johannes Schuster, Valentin Kainz und andere die Licht- und Tontechnik. Die Schüler sammel-
ten bereits in den vergangenen Jahren Erfahrungen mit Musiktheaterproduktionen und arbei-
teten immer wieder mit professionellen Licht- und Tontechnikern (z.B. im Kulturhaus Valjevo/
Serbien) zusammen.

Společně s Florianem Rulandem a  
Robertem Ristem zrealizovali osvětlení a 
ozvučení Nicolas Bauer, Christian  
Kastner, Johannes Schuster, Valentin 
Kainz a další. Žáci nasbírali již v minu-
lých letech zkušenosti s hudebně-divadel-
ní produkcí a spolupracovali vždy s pro-
fesionálními osvětlovači a zvukaři (např. 
v kulturním domě Valjevo/Srbsko).

Probenfoto mit Cornelia Diemer und Jan Rosenberg 
(Foto: Kilian Hofrichter) – fotografie ze zkoušek s 
Cornelií Diemer a Janem Rosenbergem
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Modelle des P-Seminars „Bühnenbild TISA“
modely ze semináře ke stavbě scény pro muzikál TISA
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Historische Postkarte (ca. 1930) 
historická pohlednice

Ausweisungsbefehl  
vyhošťovací příkaz 
(Quelle/zdroj: Státní okresní archiv Děčín/Staatl. Kreisarchiv Děčín mit Dank an Petr Joza)

Gaststätte „Schönsteiner Hof“ in Tisá 
mit Daubners Urgroßeltern, heute: 
Hütte des Kletterclubs „Lokomotiva 
Teplice“
 
Hostinec „Schönsteiner Hof“ v Tisé s 
Daubnerovými prarodiči, dnes: chata 
horolezeckého oddílu TJ Lokomotiva 
Teplice
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Historische Fakten

1918  Gründung der Tschechoslowakei als freiheitlich-demokratischer und sozialer 
Rechtsstaat (mit Sudetendeutschen als Minderheit)

1938  Tschechoslowakei wird im „Münchener Abkommen“ gezwungen, das Sudeten-
land an das Deutsche Reich abzutreten

1939  Annexion der „Rest-Tschechei“ durch Hitler, Errichtung des Reichprotektorats 
„Böhmen und Mähren“ mit brutaler Unterdrückung der tschechischen Bevölkerung

1945  Ende des 2. Weltkrieges am 8.5.1945 mit alleine über 300.000 Opfern in der 
Tschechoslowakei

  Nach den öffentlichen Ansprachen von Beneš (12./16.5. 1945) setzt die  
„wilde Vertreibung“ von über 800.000 Sudetendeutschen ein

1946 offizielle „Aussiedlung“ weiterer 2,2 Millionen Deutscher
1948 etwa 1 Million Sudetendeutsche leben alleine in Bayern, Währungsreform, 
 Februarumsturz in der Tschechoslowakei: Machtübernahme der Kommunisten
1968  Gewaltsame Niederschlagung des „Prager Frühlings“: Flucht von über 100.000 

Menschen aus dem eigenen Land
1989 Samtene Revolution: Václav Hável wird Staatspräsident

Historická fakta

1918  Československo založeno jako svobodně-demokratický a sociální právní stát  
(se sudetskými Němci jako menšinou)

1938 Československo je Mnichovskou dohodou přinuceno postoupit Sudety Třetí říši
1939  anexe „Rest-Tschechei/zbytku Čech“ Hitlerem, zřízení říšského Protektorátu  

„Čechy a Morava“, české obyvatelstvo brutálně utlačeno
1945 konec 2. světové války 8.5.1945, jen v Československu přes 300.000 obětí
  po veřejných proslovech Beneše (12./16.5. 1945) začíná „divoké vyhnání“ přes 

800.000 sudetských Němců
1946 oficiální „odsun“ dalších 2,2 mil. Němců
1948 asi 1 milion sudetských Němců žije v Bavorsku, měnová reforma 
 únorový puč v Československu: převzetí moci komunisty
1968 násilné potlačení „Pražského jara“: přes 100.000 lidí utíká z vlastní země
1989 sametová revoluce: Václav Hável se stává prezidentem státu

ESSAYS
ESEJE
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in sein prächtiges Schloss. Die Prinzessin 
überlistet ihn jedoch und kommt wieder frei. 
Über den mächtigen Berggeist gibt es noch 
weitere Geschichten, in denen er sich den 
Menschen sehr zugewandt zeigt. Mit den 
Geschichten von Rübezahl sind Generatio-
nen von Tschechen, Polen und Deutschen 
aufgewachsen. Deswegen haben wir ihn 
mit dem Verschwinden von Sabines kleiner 
Schwester verknüpft.
Der Generationenkonflikt, der in der Beengt-
heit der Flüchtlingsbaracken eskaliert, durfte 
nicht fehlen.
Das bittere Niederschlagen des Prager Früh-
lings und das Fortleben der Hoffnung auf 
einen friedlichen Wandel, das 1989 erst 
möglich machte, wollten wir unbedingt dar-
stellen.
Und den heutigen Status quo mit den viel-
fältigen Verknüpfungen Tschechiens ins Aus-
land, speziell aber auch nach Deutschland, 
zeigen wir anhand der jungen Generation 
und der internationalen Kletterszene in Tisa. 
Natürlich kann man ein solches Musical 
nicht ohne Hilfe schreiben. Sehr bedanken 
möchte ich mich bei:
Andrea Fischerová, die uns den wunderba-
ren Text für den Vertreibungschor geschrie-
ben, uns mit dem tschechischen Ausspruch 
„Byli vaši Němci/Waren Eure Deutschen 
auch schon zurück“ die entscheidene Idee 
für den Rap „Byli vaši“ geliefert und außer-
dem das ganze Musical ins Tschechische 
übersetzt hat.
Veronika Kettner für die Übersetzungen ins 
Englische.
Christina Schäfer, ohne deren kluge und 
scharfe Kritik und Hilfe bei den Dialogen 
das Musical in der jetzigen Form nicht exis-
tieren würde.
Meinem Mann für die vielen gemeinsamen 
Abende, an denen wir die Liedtexte mit ih-

ren Reimschemata und ihrer Silbenverteilung 
ausgetüftelt haben.
Und bei unseren Kindern für ihre Geduld 
und Unterstützung bei dem gesamten Projekt.

Vznik libreta pro muzikál TISA

Marie-Therese Daubner

V roce 2015 jsme můj muž a já byli pozvá-
ni, abychom v Tisé uspořádali koncert. Z 
hovorů s publikem, ke kterým po koncertě 
došlo, bylo zřetelné, že propojení České 
republiky a Německa se odehrává na 
mnoha rovinách, a bylo víc než zřejmé, že 
zájem o česko-německou minulost je velký. 
Můj muž se poté rozhodl, že vytvoří muzikál 
o novější česko-německé historii, a požádal 
mě, abych napsala libreto. Jelikož pocházím 
z Porýní a sama jsem si skrze školní výměnné 
pobyty a přeshraniční projekty s orchestrem 
vyvinula hlubokou vazbu na Francii, považuji 
takové projekty za velmi důležité pro vzájem-
né mezinárodní porozumění, a tak jsem ráda 
souhlasila. Když jsem na libretu začala pra-
covat, bylo mým cílem přiblížit publiku těžkou 
historii česko-německých vztahů, a sice milost-
ným příběhem, který je pro muzikály typický.
Příběh měl začít v roce 1945 ve vesničce Tisá, 
v které tenkrát žilo převážně německé oby-
vatelstvo, v období posledních dnů Třetí říše. 
Z tohoto výchozího bodu se měl příběh nést 
přes odsun Němců, osud vyhnaných v Ba-
vorsku po měnové reformě a osud Čechů na 
příkladu Pražského jara až do dnešních dní. 
A sice skrze fiktivní příběh česko-německého 
milostného páru Sabine a Tomáše. K tomu 
jsem chtěla rozhodně přidat generaci vnou-
čat dnešní doby, aby vznikla přímá vazba k 
našim žákům.

Entstehung des Librettos
für TISA

Marie-Therese Daubner

2015 gaben mein Mann und ich auf Einla-
dung ein Konzert in Tisa. In darauf folgen-
den Gesprächen mit dem Publikum wurden 
die vielfältigen Verflechtungen zwischen 
Tschechien und Deutschland deutlich und 
es zeigte sich ein großes Interesse an der 
deutsch-tschechischen Vergangenheit. 
Daraufhin beschloss mein Mann, ein Musi-
cal über die neuere deutsch- tschechische 
Geschichte zu produzieren, und bat mich, 
das Libretto zu schreiben. Da ich aus dem 
Rheinland stamme und selbst durch Schul-
austausch und länderübergreifende Orches-
terprojekte eine tiefe Bindung zu Frankreich 
entwickelt habe, halte ich solche Projekte für 
sehr wichtig für die Völkerverständigung – 
und sagte gerne zu. 
Als ich mit dem Libretto begann, war es 
mein Ziel, dem Publikum die schwierige 
Geschichte der deutsch-tschechischen Bezie-
hungen durch eine musicaltypische Liebes-
geschichte näherzubringen. 
Das Stück sollte 1945 in dem damals haupt-
sächlich von Deutschen bewohnten Dorf 
Tisa in den letzten Zügen des „Dritten 
Reiches“ beginnen und dann über die Ver-
treibung, das Schicksal der Vertriebenen in 
Bayern nach der Währungsreform und das 
Schicksal der Tschechen anhand des Pra-
ger Frühlings bis in die heutige Zeit führen, 
und zwar durch die fiktive Geschichte des 
deutsch-tschechischen Liebespaares Sabine 
und Tomáš. Außerdem wollte ich unbedingt 
die Enkel-Generation der heutigen Zeit ein-
beziehen, auch um einen direkten Bezug zu 

unseren Schülern herzustellen.
In den historischen Belangen haben mein 
Mann und ich versucht, uns möglichst genau 
an dem wirklichen Geschehen zu orientie-
ren. So besteht die Nazi-Rede aus Teilen 
wirklich gehaltener Ansprachen von Frank, 
Himmler und Dönitz. Die Rede von Beneš 
wird original eingespielt, und der Liedtext 
von „Naděje“ im Prager Frühling basiert auf 
einem Text von Václav Havel. Den natürlich 
leicht übertrieben dargestellten Vorurteilen 
des Postboten waren viele Vertriebenen in 
ihrer neuen Heimat ausgesetzt, wie mir Zeit-
zeugen berichteten.
Der Rest der Geschichte ist fiktiv. Ob es zum 
Beispiel einen Obersturmbannführer in Tisa 
gegeben hat, entzieht sich meiner Kenntnis, 
auch wenn es auf Grund der geringen Grö-
ße des Ortes eher unwahrscheinlich ist.
Besonders interessiert hat mich die psycho-
logische Ebene der Geschichte: Wie beein-
flussen politische Entscheidungen das Leben 
der Menschen? Wie gehen Betroffene mit 
dem spurlosen Verschwinden geliebter An-
gehöriger um, und wie wirkt sich das auf 
die Familien aus? Dieser Punkt war mir be-
sonders wichtig, da er damals wie heute bei 
Fluchtbewegungen ein zentraler ist. Schuld-
zuweisungen und Selbstanklagen einerseits 
oder großes Schweigen andererseits sind 
die Konsequenzen. In jedem Fall verursacht 
das spurlose Verschwinden von Angehöri-
gen und Freunden schwere Traumata, die 
nachweislich, wenn sie nicht verarbeitet 
werden, an die folgenden Generationen 
weitergegeben werden können. Dieses The-
ma ist so essentiell, dass es auch in der Mär-
chen- und Sagenwelt des im Riesengebirge 
beheimateten Berggeistes Rübezahl vor-
kommt, wenn auch nicht in der Verbindung 
mit Flucht: Rübezahl entführt eine Prinzessin 
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Die Musik zu TISA 

Stefan Daubner

Kann das Genre „Musical“ einer Annäherung an ein solch schwieriges historisches Thema 
überhaupt gerecht werden? Diese Frage stellte ich mir zu Beginn meiner Arbeit sehr häufig. 
Ich kam zu dem Schluss, dass neben aller Schwere des Stoffes ein Schuss Leichtigkeit und 
Unterhaltung (nach dem Motto „Lachen lockert“) nicht fehlen darf. Schließlich zielt das 
Stück auf Verständigung und vertrauensvolle Partnerschaft mit unseren heutigen tschechi-
schen Nachbarn im gemeinsamen Europa. Ein Funke Selbstironie blickt beim Gstanzl des 
bayerischen Postboten und seiner Blaskapelle durch. Die verwitweten, frustrierten und oft 
ewiggestrigen Mütter des Jahres 1948 tanzen mit ihren Putzgeräten Tango zum Text „Alte 
Besen kehren gut“, während die jüngere Generation bereits dem frisch aus den USA impor-
tierten Boogie Woogie („Neue Besen“) frönt. So entstand eine Art „Historische Revue“ mit 
möglichst authentischen Anklängen an Originalmusik, ähnlich wie wir auch bei der Verwen-
dung von Originaltexten (in den Reden der Väter, bei Tomáš im Jahr 1968) vorgegangen 
sind. Freilich musste gerade für die Unmenschlichkeit und die ideologische Verbrämung der 
beiden Väter eine Musik gefunden werden, die dem geschehenen Unrecht gerecht wird. 
Hier wurde auf das Militärmusik-Genre und auf möglichst realistische Rufchöre („Naše země 
bude naše“ = „wir wollen unser Land zurück“) zurückgefriffen.
Die Idee zur Musik entstand meist gleichzeitig mit den Texten der Songs. An welcher Stelle 
Songs eingefügt werden mussten, ergab sich aus den dramaturgischen Wendepunkten der 
Story. Wenn Sprache und Dialog nicht weiterkommen, weil sich ein bestimmtes (neues) 
Gefühl einstellt, wurde ein Song getextet und komponiert. So verhielt es sich etwa mit dem 
Haupttitel „Das bin ich“ (Nr. 2), der als Reprise (Nr. 21) am Ende wiederkehrt. Dieser Song 
war in der Rohfassung der Story noch gar nicht vorhanden. Uns fiel dann aber eine alte 
Postkarte vom Tissaer Januskopf mit Kletterern und Kletterinnen (vgl. Abbildung auf Sei-
te…..) aus den 1930er-Jahren in die Hände. Beim Anblick dieser Schwarz-Weiß-Fotografie 
war uns klar, die Dargestellte ist „unsere Sabine“, Melodie und Text ihres Songs „Das bin 
ich“ waren auf einmal da und wurden zum Leitmotiv Sabines. Nachdem sich alle Genera-
tionen am Ende des Stückes wiedertreffen und ihnen Sabines, während der Vertreibung ver-
schwundene, kleine Schwester Emma als Engel erscheint (Nr. 19), wird ihr Leitmotiv mit dem 
von Emma kombiniert: Sabine findet damit gleichsam ihren inneren Frieden (NB).

V historických záležitostech jsme se můj muž 
a já snažili orientovat co nejpřesněji podle 
skutečných událostí. Nacistický proslov se 
tak skládá z úryvků skutečných proslovů 
Franka, Himmlera a Dönitze. Benešův pro-
slov zazní v originále a text písně „Naděje“ 
během Pražského jara je založen na textu 
od Václava Havla. Předsudkům pošťáka, 
které jsou samozřejmě uvedeny s lehkou 
nadsázkou, bylo mnoho vyhnaných v jejich 
novém domově skutečně vystaveno, jak mi 
vyprávěli doboví svědci.
Zbytek příběhu je fiktivní. Například nevím, 
jestli v Tisé měli Obersturmbannführera, ač-
koli je to na základě poměrně malé velikosti 
této obce spíš nepravděpodobné.
Obzvlášť mě zajímala psychologická rovina 
celého příběhu: jak ovlivňují politická roz-
hodnutí konkrétní život občanů? Jak naloží 
lidé s tím, když jim beze stop zmizí milovaný 
člen rodiny a jak se to odrazí na celé rodi-
ně? Tento bod byl pro mě velmi důležitý, 
protože tenkrát a stejně tak i dnes je to 
během útěku běženců centrální téma, které 
končí hledáním viníků a sebeobviňováním 
na jedné straně a velkým mlčením na straně 
druhé. Každopádně je to tak, že pokud v 
rodině či mezi přáteli dojde ke zmizení beze 
stop, způsobí to hluboká traumata, která, 
pokud nejsou zpracována, mohou být pře-
dána i následujícím generacím. Toto téma je 
tak podstatné, že se v obměněných podo-
bách objevuje ve světě pohádek a pověstí z 
oblasti Krkonoš, kde žil duch či vládce hor 
Krakonoš – ne tedy v souvislosti s útěkem: 
Krakonoš unese princeznu do svého nád-
herného paláce. Princezna ho však obelstí a 
uteče. O tomto mocném vládci hor existuje 
mnoho dalších vyprávěnek, ve kterých se 
projevuje jako bytost, která je lidem velmi 
nakloněna. S tímto vyprávěním o Krakono-
šovi vyrůstaly generace Čechů, Poláků a 

Němců. Proto jsme ho propojili se zmizením 
Sabininy malé sestry.
Nesměl chybět generační konflikt, který es-
kaluje v utečenecké ubytovně.
Rozhodně jsme chtěli ztvárnit hořkost brutál-
ního potlačení Pražského jara a pokračování 
živé myšlenky naděje na mírumilovnou revo-
luci, kterou umožnil až rok 1989.
Dnešní status quo s mnohačetnými propo-
jeními Čech do zahraničí, obzvlášť tedy do 
Německa, ukazujeme na mladé generaci a 
v mezinárodní horolezecké scéně v Tisé. 
Je samozřejmé, že muzikál jako je tento 
není možné napsat bez pomoci druhých.
Chtěla bych velmi poděkovat:
Andree Fischerové, která nám napsala 
úžasný text pro sbor vyhnaných, která nám 
výrokem v češtině „Byli vaši Němci / Waren 
Eure Deutschen auch schon zurück“ dala 
rozhodující nápad pro rap „ Byli vaši“ a 
která kromě toho přeložila celý muzikál do 
češtiny.
Veronice Kettner za překlady do angličtiny.
Christině Schäfer, bez jejíž chytré a ostré 
kritiky a pomoci při vytváření dialogů by 
muzikál neexistoval v dnešní podobě.
Svému muži za všechny ty společné večery, 
v kterých jsme propracovávali texty písní a 
jejich rýmy a rozložení slabik.
A svým dětem za jejich trpělivost a za pod-
poru celého projektu.
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Die Zahlensymbolik fand ihren Eingang in das Chorstück Nr. 4 (Počítání řep/Rüben zählen), 
bei dem die tschechische Familie in Anspielung auf das Himmler-Zitat in der Rede des  
Nazi-Vaters („Einfaches Rechnen bis höchstens 500“) und auf das Rübezahl-Märchen immer 
wieder beginnt, die verbleibenden essbaren Rüben zu zählen. Die insgesamt 5 Abschnitte 
dauern jeweils genauso viele Takte wie Jahre zwischen den tschechischen Schicksalsdaten 
(1918 = Republikgründung, 1938 = Münchener Abkommen, 1945 = Kriegsende, 1968 = 
Niederschlagung des Prager Frühlings, 1989 = Samtene Revolution) liegen und enden jedes 
Mal mit der Ausruf dieser Jahreszahl. Zugrunde liegt eine ostinate Akkordfolge im 7/8-Takt 
(wie in osteuropäischer Folklore) mit Akkordfolgen im Großterzabstand (NB 3a). Diese 
drückt die Unausweichlichkeit und gleichzeitige Monotonie der Geschichte aus und kehrt 
auch im Finale (Nr. 20) in etwas erweiterter Form und positiver wieder, wenn sich alle Gene-
rationen zur gemeinsamen Feier treffen. Akkordfolgen im Kleinterzabstand werden dagegen 
im chopinartigen „Abschiedswalzer“ (Nr. 13, NB 3b) verwendet, in dem sich Tomáš und 
Sabine aufgrund der veränderten Situation auf melancholische Weise trennen und später in 
Tomáš‘s Freiheitsbekenntnis „Naděje“ („Hoffnung“ Nr. 14) in der E-Bass-Linie (NB 3c), das 
im Stil anarchischer tschechischer Rockmusik der 1970er-Jahre (z.B. der „Plastic People of 
the Universe“) geschrieben wurde.

Den damals bei der Vertreibung sicherlich zum Schweigen gebrachten Menschentross eine 
Musik zu geben, war eine der schwersten Aufgaben. Wer das beklemmende und tottraurige 
Gefühl beim Hören des Hauptthemas von „Schindlers Liste“ kennt, kann sich diesem Einfluss 
nicht ganz entziehen. Ich schrieb ein ähnliches Geigensolo und dazu eine absteigende Moll-
tonleiter als monoton laufendes Ostinato. Ironie des Schicksals: die zu Fuß Vertriebenen 
kamen spätestens nach 1989 mit dem Auto zu ihren früheren Häusern zurück, um nachzu-
sehen, was daraus geworden ist. An dieser Stelle (Nr. 15: Byli vaši Němci = Waren Eure 
Deutschen auch schon zurück?) mutiert das vorige Bassostinato nach Dur und wird heiter 
rhythmisiert. Auch die Melodie des beklemmenden Geigensolos erscheint im 2. Akt wieder, 
nämlich wenn der bayerische Postbote seine Vorbehalte gegenüber den Flüchtlingen in sei-
nem Gstanzl äußert: dann in Umkehrung und in Dur (NB).

Um bestimmte Zusammenhänge auch musikalisch zu kontextualisieren, wurde auch an mu-
sikalischen Zitaten nicht gespart, allerdings soll dem Zuhörer der Spaß nicht genommen 
werden, herauszufinden, an welcher Stelle die folgenden Stücke anklingen: Tschechische 
Nationalhymne, Deutsche Nationalhymne, Dvořáks Slawischer Tanz op. 46/1, Smetanas 
Moldau, Badenweiler Marsch, Thema aus „Pan Tau“…..
Aufgedrängt hat sich so manche zeichenhafte Darstellungsart, etwa bei der Musik zu den 
Kletterszenen. Das Hochhinauswollen und Aufsteigen fand seine musikalische Entsprechung 
in Aufwärtsbewegungen, bei Sabine und Tomáš in Akkorden der Ganztonleiter, bei Tina und 
Sam im naiven Kanon der C-Dur-Tonleiter (NB):
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Jedním z nejtěžších úkolů bylo zhudebnit dav lidí, který byl jistě během vyhnání přinucen 
k mlčení. Kdo zná ten skličující a k smrti smutný pocit při poslechu klíčového tématu z filmu 
„Schindlerův seznam“, nedovede se tohoto vlivu už zcela zbavit. Napsal jsem podobné 
houslové solo a k tomu klesající mollovou stupnici jako monotónně znějící ostinato. Ironie 
osudu: ti, kteří byli vyhnáni pěšky, přijeli nejpozději po roce 1989 autem ke svým dřívějším 
domům, aby se podívali, co se s nimi stalo. Na tomto místě (č. 15: „Byli vaši Němci“ = 
„Waren Eure Deutschen auch schon zurück?“) mutuje předchozí ostinátní bas do dur a je 
radostně rytmický. Také melodie teskného houslového sola se v 2. dějství znovu objevuje, a 
sice když bavorský pošťák ve své písničce v bavorském nářečí vyjadřuje své výhrady vůči 
utečencům: potom obráceně a v dur (notový záznam).

Aby byly některé souvislosti také hudebně zaneseny do kontextu, nešetřil jsem hudebními 
citáty. Posluchač by mohl najít potěchu v dešifrování toho, na kterých místech zaznívají 
následující skladby: česká národní hymna, německá národní hymna, Dvořákův Slovanský 
tance op. 46/1, Smetanova Vltava, Badenweiler Marsch/marš, úvodní melodie z filmu „Pan 
Tau“…..
Ztvárnit některé dějové úseky snad až vizuelně obrazně se vyloženě nabízelo např. u hudby 
ke scénám o lezení. Přání dostat se nahoru, vylézt někam výš našlo svůj hudební ekvivalent 
v hudebních pohybech směrem vzhůru, u Sabine a Tomáše v akordech stoupajících po ce-
lých tónech stupnice, u Tiny a Sama v naivním kánonu stupnice C-dur (notový záznam):

Symbolika čísel se objevila ve sboru č. 4 (Počítání řep/Rüben zählen), u kterého česká rodi-
na v narážce na Himmlerův citát z proslovu nacistického otce („jednoduché počty maximál-
ně do 500“) a na pohádku o Krakonošovi zkouší pořád znovu spočítat zbylé řepy. Těchto 
celkem 5 úseků trvá vždy přesně tolik taktů, kolik je let mezi českými osudovými roky (1918 

Hudba k muzikálu TISA 

Stefan Daubner

Je vůbec možné použít žánr muzikálu na tak těžké historické téma? Tuto otázku jsem si 
na počátku své práce kladl velmi často. Došel jsem k závěru, že vedle vší té tíhy této látky 
nesmí chybět dávka lehkosti a zábavy (podle motta „s úsměvem jde všechno líp“). Cílem 
tohoto muzikálu je přece porozumění a partnerství založené na důvěře – s naším dnešním 
českým sousedem ve společné Evropě. Jiskřička sebeironie probleskává u pošťákovy pís-
ničky v bavorském nářečí s jeho dechovkou. Ovdovělé, frustrované a k minulosti vzhlížející 
matky roku 1948 tančí se svými uklízecími nástroji tango k textu „Staré koště nejlíp mete“, 
zatímco mladší generace si už užívá čerstvě přivezené boogie woogie z USA („Nové koš-
tě“). Tak vzniklo něco jako „historická revue“ s co nejvíce autentickými náznaky originálních 
melodií, stejně jako tomu bylo při používání originálních textů (v promluvě otců, u Tomáše 
v roce 1968). Pro nelidskost a ideologické orámování obou otců bylo třeba najít hudbu, kte-
rá se bude k té nespravedlnosti hodit. Zde jsem sáhl po žánru vojenské hudby a po pokud 
možno realistických zvolávacích sborech („Naše země bude naše“ = „wir wollen unser Land 
zurück“).
Hudební nápad vznikal většinou zároveň s texty písní. To, kam musely být vloženy písně, 
vyplynulo z dramaturgických zlomových bodů příběhu. Když mluvené slovo a dialog nepo-
kračují, protože se objeví nějaký (nový) pocit, vznikl text k nějaké písni a k ní byla složena 
melodie. Tak tomu bylo například s písní „Das bin ich“ (č. 2), která se vrací jako repríza (č. 
21) na konci. Tato píseň v původní verzi příběhu ještě vůbec neexistovala. Potom jsme ale 
narazili na jednu starou pohlednici Tiských skal s Janusovou hlavou s horolezci a horolezky-
němi (srov. vyobrazení na straně….) ze 30. let. Při pohledu na tuto černo-bílou pohlednici 
nám bylo jasné, že ta vyobrazená žena je „naše Sabine“, melodie a text její písně „Das bin 
ich“ najednou přišly samy od sebe a staly se Sabininým leitmotivem. Když se na konci pří-
běhu všechny generace znovu setkají a se svou andělskou písní (č. 19) se jim zjeví Sabinina 
malá sestra Emma, která během vyhnání zmizela, je její leitmotiv zkombinován s leitmotivem 
Emmy: Sabine tím zároveň najde svůj vnitřní klid.
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= založení republiky, 1938 = Mnichovská dohoda, 1945 = konec války, 1968 = potlačení 
Pražského jara, 1989 = sametová revoluce) a končí pokaždé zvoláním tohoto letopočtu. 
Podkladem je ostinátní řada akordů v 7/8-taktu (jako ve východoevropském folklóru) s řa-
dou akordů s intervalem velké tercie (notový záznam 3a). Tímto je vyjádřena nevyhnutelnost 
a zaroveň také monotónnost historie a vrací se ve finále (č. 20) v trochu rozšířené formě a 
pozitivním zabarvení, když se všechny generace setkají ke společné oslavě. Řady akordů v 
intervalu malých tercií jsou oproti tomu použity v chopinovském „Valčíku na rozloučenou“ 
(č. 13, notový záznam 3b), v kterém se Tomáš a Sabine na základě změněné situace me-
lancholicky rozejdou, a později v Tomášově vyznání svobodě pojmenovaném „Naděje“ 
(„Hoffnung“ č. 14) v E-basové melodii, které je napsáno ve stylu anarchistické české rockové 
hudby 70. let (např. „Plastic People of the Universe“).
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Eine Bühne für TISA

Sahra‘a Abdullah, Miriam Blum,  
Mathias Wurm, Robert Rist

Stellen Sie sich vor man würde Ihnen sagen, 
Sie müssten eine Bühne für ein Musical bau-
en - wie würden Sie vorgehen? 
Unser Tipp wäre, zuerst einmal mit der Text-
arbeit anzufangen. Denn es müssen die be-
nötigten Bühnenelemente für die jeweiligen 
Szenen herausgearbeitet werden. Unsere 
Ergebnisse für TISA: ein begehbarer Berg 
als zentrales Element, verschiedene Haus-
wände für ein deutsches und tschechisches 
Haus und ein Tanzlokal. Außerdem ein Rei-
terdenkmal und diverse Möbel wie Tische, 
Stühle und Betten. 
Nach der Erfassung der benötigten Bestand-
teile wäre die Entwicklung eines Bühnenkon-
zepts nötig. Hierfür beschäftigten wir uns mit 
aktuellen Tendenzen in der zeitgenössischen 
Bühnenbildgestaltung und nahmen exem-
plarische Bühnenbilder aus verschiedenen 
Theater- und Musicalproduktionen unter die 
Lupe. Dabei kristallisierte sich heraus, dass 
die Reduktion auf wesentliche Komponenten 
sowie eine klare, teils abstrahierte Formen-
sprache auch für unser Vorhaben eine ziel-
führende Herangehensweise sein könnte.
Da bei einem Bühnenbild der Raumbezug 
wesentlich ist, begaben wir uns an die ge-
planten Aufführungsorte in Tschechien 
und sahen uns die Rahmenbedingungen 
der Bühnen vor Ort an. Auf die teils sehr 
unterschiedlichen technischen Vorausset-
zungen und die variablen Bühnenmaße in 
Tisa und Děčín (sowie auch im heimischen 
Niederscheyern) galt es in der Konzeption 
zu reagieren und diese bei der Planung zu 

berücksichtigen. Auch erste Gespräche mit 
Herrn Daubner und der Regisseurin über 
die dramaturgischen Anforderungen an das 
Bühnenbild schlossen sich an und die Not-
wendigkeit für einen multifunktionalen Ein-
satz der Elemente zeichnete sich ab.
Um unsere Ideen festzuhalten und zu visua-
lisieren haben wir fortlaufend Projekthefte 
geführt, in die wir Ideenskizzen und Ent-
würfe gezeichnet haben. Wir haben darin 
verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten und 
Abstraktionsgrade für Berg, Hauswände und 
Mobiliar erprobt. 
Im nächsten Schritt arbeiteten wir die Ideen 
plastisch aus und reflektierten unsere Kon-
zeption. Ein erster materialästhetischer Zu-
gang erfolgte über Bergentwürfe aus Ton 
und Styropor, die teils noch organisch, aber 
zunehmend geometrisch angelegt waren. 
Danach bauten wir den Berg und die wei-
teren Elemente aus Papier und Pappe, um 
dabei die Reduktion der Formgebung wei-
terzuentwickeln, die Konstruktionsmöglich-
keiten auszutesten und daraus anschließend 
ein komplettes, maßstabsgetreues Modell 
der gesamten Bühne zu erstellen. Die Teil-
elemente waren der Berg als angewinkelter, 
kristalliner Aufsteller. Dazu eine vielseitig 
verwendbare Rampe zum „Besteigen“ des 
Berges, als Rednerbühne, als Sockel für 
das Reiterdenkmal und sogar als Bartheke. 
Des weiteren entstanden zwei dreiteilige, 
aufklappbare und später dann buchartig 
„umblätterbare“ Hauswände. Für die Möbel 
konzipierten wir universelle, mobile Kästen: 
Ein großer Kasten als Tisch und Bett, ein 
mittlerer Kasten als Sitzbank bzw. Lehne und 
kleine Würfel als Stühle.

Der nächste Schritt wäre dann, diese Model-
le in wirkliche Gegenstände zu verwandeln. 
Dabei half uns die Hipp-Schreinerei. Wir 
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trafen uns mehrfach mit Herrn Pölt und seinen 
Mitarbeitern, um unsere Vorstellungen auf 
die handwerkliche Umsetzbarkeit hin zu veri-
fizieren und die Details zu klären. Genaue 
Maße, der Aufbau (insbesondere für die 
Transportierbarkeit), Material und Farb-
gebung wurden dabei besprochen. Danach 
wurden die Elemente in die Tat umgesetzt. 
Um einen Einblick in den Bau unserer Ideen 
zu erhaschen, gingen wir zusammen in die 
Hipp-Schreinerei. Es war sehr interessant zu 
sehen, wie in einer Schreinerei gearbeitet 
wird und unsere Objekte zum ersten Mal in 
Lebensgröße zu sehen. Die Materialästhetik 
des hellen Holzes ergab dabei wie erhofft 
eine passende Ergänzung zu der reduzier-
ten, klaren Formensprache unseres Entwurfs. 
Unser Bühnenbild war jedoch noch nicht fer-
tig. Kleinere Bühnenteile fehlten noch. Also 
machten wir uns wieder selber ans Werk. 
Konzeption und Bau eines Reiterdenkmals, in 
Form einer Silhouette, schlossen sich an. Er-
gänzend wurden weitere Requisiten wie Pro-
testplakate und ein Banner hergestellt. Damit 
war das Bühnenbild umgesetzt.
Der vorletzte Schritt in einem solchen Ver-
fahren sind die Proben. Wir, als Bühnen-
bild-Seminar, waren dafür verantwortlich die 
Bühnenelemente auf- und abzubauen. Das 
hieß, an den jeweiligen Wochenenden bei 
den Proben des Musicalensembles da zu sein 
und auch bei den finalen Aufführungen in 
Tschechien und Deutschland vor Ort mit an-
zupacken, um unsere Bühnenelemente dann 
in Aktion erleben zu können.
Auch wenn sie diese Vorgehensweise befol-
gen, brauchen sie doch noch jede Menge an 
Kreativität und Enthusiasmus. Ein Bühnenbild 
auf die Beine zu stellen ist nicht ganz einfach, 
aber das Ergebnis ist es wert.

Scéna pro muzikál TISA

Sahra‘a Abdullah, Miriam Blum, 
Mathias Wurm, Robert Rist

Představte si, že by vám někdo řekl, abyste 
vytvořili scénu či postavili jeviště pro muzikál 
– jak byste postupovali? 
Doporučili bychom vám, abyste začali 
s prací s textem. Protože je třeba vypracovat 
potřebné jevištní elementy pro různé scény. 
Naše výsledky pro muzikál TISA: hora, na 
kterou se dá vylézt, jako centrální element, 
různé stěny domů pro německý a český dům 
a taneční lokál. A dále také pomník s jezd-
cem na koni a různé části nábytku jako sto-
ly, židle a postele.
Když se podaří vybrat potřebné dílčí části, 
je nutné vyvinout scénickou koncepci. V této 
souvislosti jsme se zabývali aktuálními ten-
dencemi v dobových scénických ztvárněních 
a pořádně jsme prozkoumali scénické ob-
razy z různých divadelních a muzikálových 
produkcí. Takto v nás vykrystalizoval způ-
sob, jak bychom k celé věci mohli přistupo-
vat: soustředit se na významné komponenty 
a na jasný, částečně abstraktní jazyk forem.
Jelikož je u každé scény důležité představit 
si prostor, v kterém se představení bude 
konat, vydali jsme se na plánovaná místa do 
Čech a obhlédli si rámcové podmínky jevišť 
přímo tam. Při koncepci tak bylo třeba rea-
govat na částečně velmi odlišné technické 
předpoklady a různé velikosti jevišť v Tisé 
a v Děčíně a zohlednit tato zjištění při plá-
nování. K tomu se přidaly první rozhovory 
s panem Daubnerem a s paní režisérkou o 
dramaturgických požadavcích ohledně scé-
ny a bylo jasné, že jednotlivé elementy bude 
třeba použít multifunkčním způsobem.
Abychom si uchovali a visualisovali naše 
nápady, vedli jsme si průběžně projektové 

sešity, do kterých jsme zakreslovali skicy 
nápadů a návrhy. Vyzkoušeli jsme si tak 
různé možnosti ztvárnění a stupně abstrakce 
ohledně hory, zdí domů a nábytku.
V dalším kroku jsme nápady plasticky zpra-
covali a přemítali o naší koncepci. Nejdříve 
jsme se pustili do materiálově-estetického 
návrhu hory z hlíny a polystyrenu – hora 
byla nejdříve částečně ještě organická, ale 
potom už pořád víc a víc nabírala geomet-
rické rysy. Poté jsme horu a další elementy 
postavili z papíru a tvrdšího kartonového 
papíru, abychom dále redukovali různé tva-
ry, vyzkoušeli možnosti konstrukce a z toho 
vytvořili kompletní, přesný model celé scény. 
Jedním z elementů se stala hora podobná 
krystalu, která má hrany do všech možných 
směrů. K tomu se přidala rampa, kterou lze 
použít na několik způsobů: k vylezení na 
horu, jako řečnický pultík, jako podstavec 
pro památník jezdce na koni a dokonce 
jako výčepní pult v baru. Dále vznikly dvě 
trojdílné, rozevíratelné zdi domů, v kterých 
lze později listovat jako v knize. Pro nábytek 
jsme navrhli univerzální, pohyblivé bedny: 
velká bedna jako stůl a postel, středně velká 
bedna jako lavice nebo opěradlo a malé 
bedny jako židle.
Dalším krokem by potom bylo proměnit tyto 
modely ve skutečné předměty. K tomu nám 
pomohlo truhlářství Hipp. Mnohokrát jsme 
se setkali s panem Pöltem a jeho spolupra-
covníky, abychom si ověřili, že je možné 
naše představy proměnit ve skutečné řeme-
slnické předměty, a abychom si popovídali 
o dalších detailech. Probírali jsme přesné 
míry, montáž (především vzhledem k tomu, 
jak jednotlivé části transportovat), materi-
ál a barvy. Potom jsme přistoupili k dílu. 
Abychom získali vhled do toho, jak se naše 
nápady staví, šli jsme společně do truhlářské 
dílny firmy Hipp. Bylo velmi zajímavé vidět, 

jak to v takovém truhlářství vypadá, a také 
vidět poprvé naše předměty v životní veli-
kosti. Jak jsme doufali, doplnila materiálová 
estetika světlého dřeva velmi vhodně ten 
minimalistický, jasný jazyk forem z našeho 
návrhu. Naše scéna však ještě nebyla hoto-
vá. Chyběly její menší části. A tak jsme se 
do toho zase pustili sami. Potom přišla kon-
cepce a stavba pomníku jezdce na koni ve 
formě siluety. Následně jsme vytvořili další 
rekvizity jako protestní plakáty a banery. 
Tak vznikla naše scéna. 

Předposledním krokem v tomto postupu je 
zkoušení. My, kteří jsme byli součástí jevištní-
ho semináře, jsme byli zodpovědní za stavě-
ní a bourání jednotlivých jevištních elementů. 
To znamená, že jsme se účastnili víkendů, 
během kterých měly všechny soubory spo-
lečné muzikálové zkoušky, a přiložíme ruku 
k dílu také během finálních představení v 
České republice a v Německu, abychom tyto 
naše jevištní elementy zažili přímo v akci.
I když budete všechno dělat podle tohoto 
návodu, potřebujete přesto ještě spoustu 
kreativity a nadšení. Postavit jeviště není jed-
noduché, ale výsledek za to stojí.
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Bühnenbild nach der Anlieferung durch die Schreiner der Hipp 
GmbH (Foto: Kilian Hofrichter) 

scéna po dodání truhlářstvím Hipp
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Musiknummern und Songtexte
Hudební čísla a texty písní

I. Akt dějství

1. Ouvertüre (instrumental)  Předehra

2. Das bin ich (Sabine)

Das bin ich, es ist schon lange her,
ich war jung und das Leben damals schwer.
Ich seh sie alle vor mir, die damals um mich warn:
(gesprochen) Meine kleine Schwester Emma.

Abends kam sie in mein Bett und kuschelte sich an und wollte 
immer die Geschichte vom Rübezahl hörn.
Sie war so süß und so klein, war mein hellster Sonnenschein, 
brachte mich immer zum Lachen. Emma, mein Herz!

Ich tauch ein in die Vergangenheit,
geh hinein in die alte Zeit.
Ich seh sie alle vor mir, die damals um mich warn:
(gesprochen) Tomáš, mein Geliebter!

Ich bin dir auf einmal nah, dies Gefühl ist unfassbar, wie 
schrecklich würde es ohne dich sein. Mein Vater voll Gewalt, 
die Mutter eiseskalt, doch du gibst mir Wärme und Halt.

Nur für dich geh ich bis ans Ende dieser Welt, lass uns tun, 
was nur uns beiden gefällt. Denn mit dir will ich in Freiheit 
leben! 
Halt mich fest, nimm mich fest in deinen Arm,küss mich, dann 
wird mir im Herzen warm. Küss mich!

MUSIKNUMMERN UND SONGTEXTE
HUDEBNÍ ČÍSLA A TEXTY PÍSNÍ

6362



G
RU

SS
W

O
RT

 P
O

Z
D

RA
V

G
RU

SS
W

O
RT

 P
O

Z
D

RA
V

64 65

3. Řeč (sbor podle staré německé lidové písně)
Zima skončila, vidím květnové světlo,
květinky září krásou, mé srdce se raduje.
V tom dalekém údolí plném radosti
zpívá slavíček…
Jdu zelenou trávou, pokácím břízu 
a dokazuji tím své nejdražší svou věrnost. 
Prosím ji, aby přišla k oknu.

Sbohem, má nejdražší, sbohem, krásný kvítku, 
sbohem, květino z růží, musíme se rozloučit! 
Než se vrátím, zůstaneš mou nejmilejší; 
srdce v mém těle patří napořád jen tobě.

4. Rüben zählen (Chor)
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht…
Eins, neun, eins, acht (1918)
Eins, neun, drei, acht (1938)
Eins, neun, vier, fünf (1945)
Eins, neun, sechs, acht (1968)
Eins, neun, acht, neun (1989)

4. Počítání řep (sbor)
Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm…
Jedna, devět, jedna, osm (1918)
Jedna, devět, tři, osm (1938)
Jedna, devět, čtyři, pět (1945)
Jedna, devět, šest, osm (1968)
Jedna, devět, osm, devět (1989)

5. Freiheit (Tomáš und Sabine)
Nur mit dir kann ich frei sein, der Welt entfliehn. 
Über die Berge in die Ferne ziehn. 
Fremdes erforschen, Neues aufbaun. 
Nicht verzweifeln, einander vertraun. 
Du bist mein Leben, meine Zukunft, mein Glück. 
In Krieg und Zerstörung kehren wir nicht zurück. 
Wir müssen stark sein, immer hinauf. 

2. To jsem já (Sabine)
To jsem já, je to už tak dávno,
byla jsem mladá a žilo se nám tenkrát tak těžko.Všechny je
před sebou vidím, kteří kolem mě tenkrát byli:
(mluveno) Moje malá sestra Emma.

Večer za mnou přišla do postele a přitulila se A chtěla po-
každé slyšet ten příběh o Krakonošovi. Byla tak roztomilá a 
malá, byla mé nejjasnější sluníčko, vždycky mě rozesmála. 
Emma, moje srdíčko!

Nořím se do minulosti,
jdu zpět do dávných dob.
Všechny je před sebou vidím, kteří kolem mě tenkrát byli:
(mluveno) Tomáš, můj nejdražší!

Jsem ti najednou tak blízko, ten pocit je neuvěřitelný,
jak strašné by to bez tebe bylo.
Můj násilnický otec, matka studená jako led,
ale ty mi dáváš teplo a držíš mě.

Jen pro tebe jdu až na konec světa,
udělejme to, co se líbí pouze nám.
S tebou chci žít ve svobodě! 
Drž mě pevně, obejmi mě pevně,
polib mě, potom se mi srdce zalije teplem. Polib mě!

3. Rede (Chor nach einem alten deutschen Volkslied)
Der Winter ist vergangen, ich seh des Maien Schein, 
ich seh die Blümlein prangen, des ist mein Herz erfreut. 
So fern in jenem Tale, da ist gar lustig sein, 
da singt die Nachtigalle…
Ich geh, ein Mai zu hauen, hin durch das grüne Gras, 
schenk meinem Buhl die Treue, die mir die Liebste was. 
Und bitt, dass sie mag kommen, all vor dem Fenster stahn.
Ade, meine Allerliebste, ade, schöns Blümlein fein, 
ade, schön Rosenblume, es muss geschieden sein! 
Bis dass ich wieder komme, bleibst du die Liebste mein; 
das Herz in meinem Leibe gehört ja allzeit dein.
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Konec všeho zlého je.
Naše vláda naděje.
Tahle vláda bude 
naším zmarem.
  
Země Česká bez Němců zas žije.
Svobodu jsme 
nedostali darem.
Země Česká bude naše.

Země Česká konečně se vrátí k nám.

7. Unser Land wird unser! (Chor) 
7. Naše země bude naše! (sbor) 

8. Vertreibung (Chor und Solisten)
Geschlagen und verraten, vom Führer, Volk, Idealen,
haben wir verloren, Heimat, Hab und Gut.

Aus Tagen werden Nächte, aus Träumen wird ein Nichts,
wir haben leere Hände und Angst vorm Tod, der küsst.

Geschlagen und verraten vom Führer, Volk, Idealen.
Die Erde, die uns geboren hat, bleibt hier für andre Saat.
Haben wir verloren, Heimat, Hab und Gut.
Getrennt von diesem Boden, der uns geboren hat.

Auf ewig wird ich vermissen den Geruch, den Geschmack 
von meinem Land, auf dem wir heut noch atmen, in dem 
unsre Toten ruhn.

Das Schicksal wird vollendet, erblassen diese Sterne,
vergessen kann ich dich nie und nie, meine Heimat in der 
Ferne.

Du bist ein Teil von diesem Herz, für immer mein tiefster 
Schmerz.

Geschlagen und verraten vom Führer, Volk, Idealen,
haben wir verloren Heimat, Hab und Gut.

5. Svoboda (Tomáš a Sabine)
Jen s tebou můžu být volná a světu uniknout.
Přes hory do dálky táhnout.
Prozkoumat všechno cizí a vystavět něco nového.
Nezoufat si a vzájemně si věřit.
Ty jsi můj život, moje budoucnost, moje štěstí.
Do války a ničení se nevrátíme.
Musíme být silní, pořád nahoru a vzhůru.

6. Ballade (Petr, Tomáš und Chor)
Wie schrecklich verläuft hier jeder Tag 
und Tränen von heute sind das Lachen von morgen. 
Ich will nicht glauben, 
dass Deutsche heut gehen 

 
Freiheit und Gleichkeit
bringen uns Brüder hierher.
Wahrheit und Liebe,
siegen sicherlich.

Das Ende allen Übels ist
unser aller Führung Hoffnung.
Doch diese Führung 
bedeutet unsere Vernichtung.

Tschechisches Land lebt wieder ohne Deutsche.
Die Freiheit bekamen wir nicht geschenkt.
Tschechisches Land wird unser sein.

Tschechisches Land kehrt zu uns zurück.

6. Balada (Petr, Tomáš a sbor)
Jak krutý bývá tady každý den
však dnešní slzy budou úsměv za týden.
Nevěřím, že dnešní 
Němec odchází.

Svoboda a rovnost 
nám sem s bratry přichází.
Pravda a láska, 
ta jistě zvítězí.
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II. Akt dějství

9. Gstanzl (Postbote und Chor)  
Vor genau drei Jahren san de Flüchtling kemma,
fressn und sauffn wolltens, zahlen hams ned kenna.
Die woll ma ned, die brauch ma ned, die solln doch weiter ziagn!
Die woll ma ned, die brauch ma ned, die solln jetzt wieder gehn!
   
Alle wollen bleiben in der schöna Holledau,
wollen uns wegnehma: Hopfen, Hof und Sau!
Die woll ma ned, die brauch ma ned, die solln doch 
weiter ziagn!
Die woll ma ned, die brauch ma ned, die solln jetzt wieder gehn!

Ihre jungen Madln verdrehn den Buam den Kopf,
am End kriagns koane gscheiden Knödel ausm Topf.
Die woll ma ned, die brauch ma ned, die solln doch weiter ziagn!
Die woll ma ned, die brauch ma ned, die solln jetzt wieder gehn!

Schauts na dort, die Weiber stehn scho wieder zamm,
aber da werdns bled schaun,
(gesprochen) bei dem tschechischen Telegramm!

9. Písnička v bavorském nářečí (pošťák a sbor) 
Přesně před třemi lety uprchlíci přišli,
žrát a chlastat chtěli, platit ale nemohli.
Ty nechcem, ty nepotřebujem, ať jdou pryč a dál!
Ty nechcem, ty nepotřebujem, ať jdou pryč a dál!
 
Všichni chtějí zůstat v Holledau krásné,
všechno nám vezmou: chmel, statek i svině!
Ty nechcem, ty nepotřebujem, ať jdou pryč a dál!
Ty nechcem, ty nepotřebujem, ať jdou pryč a dál!

Jejich hezký holky pletou klukům hlavy,
ale co neuměj, jsou knedlíky.
Ty nechcem, ty nepotřebujem, ať jdou pryč a dál!
Ty nechcem, ty nepotřebujem, ať jdou pryč a dál!

Jen se podívejte, ženský už zase postávaj tady a tam,
ale ty budou blbě koukat,
(mluveno) až dostanou český telegram!

8. Vyhnání (sbor a solista)
Zbiti a zrazeni vůdcem, lidem, ideály,
prohráli jsme, domov a vše, co jsme měli.

Ze dní se staly noci, ze snů zbylo jen nic,
máme prázdné ruce a strach z polibků smrti.

Zbiti a zrazeni vůdcem, lidem, ideály.
Půda, která nás zrodila, bude jinými oseta.
Prohráli jsme, domov a vše, co jsme měli.
Odděleni od půdy, která nás zrodila.

Navždy mi bude chybět ta vůně, ta chuť této země,
na které dnes ještě dýcháme, v které odpočívají naši mrtví. 

Osud bude naplněn, hvězdy vyblednou,
zapomenout na tebe nikdy, nikdy nemohu – domove v dáli.

Jsi částí mého srdce, navždy mou nejhlubší bolestí.
Jsi částí mého srdce, navždy mou nejhlubší bolestí.

Zbiti a zrazeni vůdcem, lidem, ideály,
prohráli jsme, domov a vše, co jsme měli.
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Staré koště nejlíp mete, to nejde bez odvahy!
Milovaný domov chceme zpátky,
přesto zkoušíme své štěstí tady; staré koště nejlíp mete.

Manžela mi zabili, mladší dceru ukradli.
Šperky mi sebrali, to přece nesměli
Nebýt pohádky o Krakonošovi a Sabinina lezení po skalách,
tak se mi Emma v Čechách neztratí.

Sabine jí vždycky vyprávěla o Krakonošovi, o duchu hor,
na Janusově hlavě ho chtěla najít, než nás ten dav vyhnal.

Staré koště nejlíp mete, to nejde bez odvahy!
Milovaný domov chceme zpátky,
přesto zkoušíme své štěstí tady; staré koště nejlíp mete.

Sabine za to všechno může, teď chce i ona odejít.
Ale se mnou nepočítala, však to brzy uvidí.
Ten dopis zničím, a nezůstanu sama.
Bude mít německé děti a já budu babička!

Staré koště nejlíp mete, to nejde bez odvahy!
Po svých dětech zametáme,
těžký život s nimi máme: staré koště nejlíp mete.

11. Neue Besen kehren gut (Chor)
Neue Besen kehren gut, Tanzen und Feiern liegt uns im Blut! 
Die alte Heimat wolln wir nicht zurück,
denn wir finden hier unser Glück!

11. Nové koště dobře mete (sbor)
Nové koště dobře mete, tanec a oslavy máme v krvi!
Starý domov zpátky nechcem,
protože my tady své štěstí najdem!

10. Alte Besen kehren gut (Mutter und Chor)
Sabine liebt einen Tschechen, das ist nicht einzusehn. 
Die haben uns doch vertrieben, ich kann das nicht verstehn. 
Jetzt will er mit ihr fortziehn, flieh‘n in ein fremdes Land. 
Und ich soll alleine bleiben, das raubt mir den Verstand. 

Alte Besen kehren gut, drum verliern wir nicht den Mut!  
Die liebe Heimat wollen wir zurück,
Trotzdem versuchen wir hier unser Glück; alte Besen kehren 
gut.

Meinen Mann haben sie erschlagen, die jüngste Tochter ge-
raubt.
Den Schmuck haben sie gestohlen, das ist doch nicht erlaubt.
Wär das Rübezahl-Märchen nicht und Sabines Kletterei,
Dann wäre Emma nicht verloren gegangen in der Tschechei.

Sabine hat ihr immer erzählt vom Berggeist Rübezahl,
am Januskopf wollt sie ihn suchen vor der Vertreibung ein 
letztes Mal.
   
Alte Besen kehren gut, drum verliern wir nicht den Mut! 
Die liebe Heimat wollen wir zurück, 
Trotzdem versuchen wir hier unser Glück; alte Besen kehren 
gut.

Sabine, die ist schuld daran, jetzt will sie auch noch gehn.
Doch hat sie nicht mit mir gerechnet, das wird sie jetzt bald 
sehn.
Ich werd den Brief vernichten, dann bleib ich nicht allein
Sie kriegt dann deutsche Kinder und ich werde Oma sein!

Alte Besen kehren gut, drum verliern wir nicht den Mut! 
Wir kehren hinter unsren Kindern her, 
die machen uns das Leben schwer: alte Besen kehren gut.

10. Staré koště nejlíp mete (matka a sbor)
Sabine miluje Čecha, to takhle nesmí být.
Vždyť nás vyhnali, jak tomu mám rozumět.
Teď se s ní chce odstěhovat, utéct do cizí země.
A já mám zůstat sama, to mi nejde na rozum.
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Hoffnung ist nie ein Erfolgsversprechen,
sondern ewige Suche, Streit, Diskussion,
ob es Sinn macht zu glauben. 
Hoffnung zu haben ist, was uns jetzt verbindet.
Hier liegt der Sinn, worum wir wissen und kämpfen.  
 

14. Naděje (Tomáš a sbor)
Naději mít,
dnes, zítra i za týden
vědět, že osud svůj
zas v rukou máš.

Naději mít,
však nečekat na chvíli,
kdy nahoře řeknou ti
tak teď se snaž.

Naděje není však jistota úspěchu
znamená věčné hledání, spory
diskuse o smyslu víry.

Naději mít, to co nás teď spojuje.
Smysl to má, my víme a bojujem.

15. Waren eure Deutschen schon zurück? 
(Jan, Sam und Tina)

Eure Deutschen kamen auch schon zurück?
Bei uns waren sie bis jetzt noch nicht,
jedoch die Nachbarn haben‘s hinter sich.
Mit Päckchen Süßem reisten sie an, 
damit kein Tscheche hier vor Hunger stirbt.
Wir alle kennen – Sekt, Kaffee und dazu lecker Schweinefilet. 
Unsern Senf da drauf, den hätten wir
wenn‘s mehr sein soll, noch Kraut und Bier. 

Eure Deutschen kamen auch schon zurück?
Darüber las ich schon vor langer Zeit,
wie der häßliche Deutsche in Teplitz kletterte
übers Gartentor ins Haus hinein.
Plötzlich verbellten die Wolfshunde ihn,

12. Dubček, Freiheit, das bringt uns Wiedergeburt! 
(Chor) 
12. Dubček, Svoboda, to je naše obroda! (sbor) 

13. Abschiedswalzer (Tomáš und Sabine)
Liebkose mich! Ich halte dich.
Aber ich hab doch zu Hause noch Frau und Kind.

Geliebte mein, zieh bei mir ein.
Aber ich kann nicht, denn mich ruft die Pflicht
zu Mann und Kind.

Wir müssen jetzt vernünftig sein.
Diese eine Nacht bleiben wir zu zwein,
dann müssen wir heim. Unsre Liebe darf nicht sein.

13. Valčík na rozloučenou (Tomáš a Sabine)
Hlaď mě a objímej! Držím tě.
Však doma mám ženu a dítě.

Má nejdražší, zůstaň se mnou.
Já ale nemůžu, neboť mám povinnost
a muže a dítě.

Musíme být rozumní.
Po tuto jednu noc zůstaneme spolu,
potom musíme domů. Není zde místa pro naši lásku.

14. Hoffnung (Tomáš und Chor) 
Hoffnung haben
heut, morgen, in einer Woche
und wissen, dass dein Schicksal
wieder in deinen Händen liegt.
Hoffnung haben,
bloß nicht warten auf die Zeit,
wo sie von oben dir sagen:
nun gib Dir Mühe! 
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16. Abenteuermädchen (Sam)
Kleines, wildes  Mädchen, bin so verrückt nach dir.
Kleines, wildes  Mädchen, verlauf mich hin und her.
Kleines, wildes  Mädchen,  hast Augen wie ein Reh.
Glaub mir, meine Kleine, entblößt ich vor dir steh.

Wo ist meine Wahl, steh ich vor dir allein?
Du schickst mich weg, ich such den Weg
zu deinem Herzen und will nicht hören dein 
„leider, leider nein“. 

Kleines, wildes  Mädchen, bin so verrückt nach dir.
Kleines, wildes  Mädchen, verlauf mich hin und her.
Kleines, wildes  Mädchen,  hast Augen wie ein Reh.
Glaub mir, meine Kleine, entblößt ich vor dir steh.

16. Divoženko malá (Sam)
Divoženko malá blázen z tebe jsem.
Divoženko malá bloudím tam a sem.
Divoženko malá s očima jak laně.
Věř mi moje milá všechno dal bych za ně.

Jakou šanci mám když tu stojím sám?
Posíláš mě pryč rád bych ale klíč
k tvému srdci měl, nechci slyšet tvoje
bohu bohužel.

Divoženko malá blázen z tebe jsem
Divoženko malá bloudím tam a sem.
Divoženko malá s očima jak laně.
Věř mi moje milá všechno dal bych za ně.

kniend er bettelt, betet sogar
und vor ihm zwei kleine, verspielte Pudel!

Eure Deutschen kamen auch schon zurück?
Vor‘m Haus das Auto, ‘ne deutsche Karre,
doch in der Villa wohnt keine Schlampe.
Was wollen sie nur, fragt sich die Alte.
Das Pärchen im Auto, Fastfood im Maul
wie gut in Bayern das Leben sein soll. 

Eure Deutschen kamen auch schon zurück?
So, jetzt bin auch ich zurück!

15. Byli vaši Němci už tady zpět (Jan, Sam a Tina)
Byli vaši Němci už tady zpět?
U nás zatím ještě nebyli
však sousedi si to už zažili.
S balíkem dobrot přicestovali
by Čecháčci hladem nepomřeli.
Všichni to známe – kafe a sekt a k tomu všemu mňam 
páreček.
Hořčice navrch to bychom měli
Je vám to málo, přidáme zelí.

Byli vaši Němci už tady zpět?
Já jsem to taky nedávno čet´
Jak jeden Skopčák v Teplicích vlez´
zahradní brankou tam do baráku.
Vtom slyší štěkot dvou vlkodlaků
klekl a prosí a trochu se modlí
oni to byli však dva malí pudli!

Byli vaši Němci už tady zpět?
Před domem auto, německej bourák
ve vilce ale nebydlí coura.
Copak to chtějí, myslí si babka.
Ten páreček v autě, co hamburgr papká
obhlédnou dům a myslí si hned
dobře, že v Bavorsku žijeme teď

Byli vaši Němci už tady zpět?  
Tak teď jsem i já zpět!
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Wir werden Hindernisse überwinden, jede Grenze wird fallen.
Wenn wir einander vertrauen, werden wir die Wand über-
winden.

Ich gehe zuerst.
Und ich folge dir. Ich sichere dich mit dem Seil.
Und ich werde mich sicher fühlen.
Zusammen werden wir ein absolut großartiges Team sein.

Wir werden Hindernisse überwinden, jede Grenze wird fallen.
Wenn wir einander vertrauen, werden wir die Wand über-
winden.

17. Překonáme tuhle stěnu (Sam a Tina)
Je to tak jednoduché, co teď uděláme: 
já tu stěnu vylezu a ty mě jistíš! 
Nikoho jiného nepotřebujeme. Jen pro nás dva to tady září. 
Je to pro nás dva tak vzrušující.

Překonáme překážky, každá hranice se zbortí.                                         
Když si budeme důvěřovat, překonáme tuhle stěnu.

Seš si opravdu jistý, že mi věříš? 
Nikdy jsme na takovou stěnu nelezli.
Nebýváš nikdy tak opatrná a vždycky jsi byla odvážná.
Máš pravdu, tak to pojďme zkusit a uvidíme.

Překonáme překážky, každá hranice se zbortí.                                        
Když si budeme důvěřovat, překonáme tuhle stěnu.

Polezu první.
A já tě budu následovat. Budu tě jistit lanem.
A já budu v bezpečí.
Dohromady budeme parádně fantastický tým.

Překonáme překážky, každá hranice se zbortí.                                         
Když si budeme důvěřovat, překonáme tuhle stěnu.

18. Instrumental 

17. We conquer this wall (Sam und Tina)
It’s very easy what we will do:
I’ll climb the face and you’ll secure me!                                        
We do not need the other guys. Just for us two it’s sparkling.                                       
It’s more exciting for us two.
 
We will overcome obstacles, ev’ry border will fall.  
If we trust each other, we’ll conquer this wall.

Are you really sure that you trust me? 
We never climbed a face like this before.
You’re not so careful otherwise and you were always brave.
You’re right, so let’s try and see.

We will overcome obstacles, ev’ry border will fall.                                       
If we trust each other, we’ll conquer this wall.

I’m going first
and I will follow you. I’ll secure you with the rope
and I’ll feel safe.
Together we will be an absolutely gorgeous team. 
We will overcome obstacles, ev’ry border will fall.                                                
If we trust each other, we’ll conquer this wall.

17. Wir überwinden die Wand (Sam und Tina)
Es ist ganz einfach, was wir machen werden:
Ich werde auf den Felsen klettern und du wirst mich sichern!
Wir brauchen die anderen nicht. Für uns beide ist es pri-
ckelnd.
Es ist aufregender für uns alleine.

Wir werden Hindernisse überwinden, jede Grenze wird fal-
len.
Wenn wir einander vertrauen, werden wir die Wand über-
winden.
 
Bist du dir wirklich sicher, dass du mir vertraust?
Wir sind auf einen solchen Fels noch nie geklettert.
Du bist doch sonst auch nicht so besorgt und du warst immer 
tapfer.
Du hast recht. Also lass es uns probieren.
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21. TISA-Song = Reprise: Das bin ich 
(Tomáš, Sabine, Tina, Sam, Jan, Chor) 

1. Was geschah, ist schon so lange her,
alte Wunden heilen manchmal schwer,
was wir nun brauchen, ist Respekt und Vertraun.
Hab so oft an dich gedacht,
mich gefragt in mancher Nacht,
ob wir uns eines Tages wieder sehn?
Andre Partner fanden wir,
und doch treffen wir uns hier,
weil unsre Enkel sich so gut verstehn.

2. Nowadays ev’ryone wants to raise up,
but together we will reach the top
in freedom, fairness, trust and confidence.
We are like a family
linked by common destiny,
which is deeply rooted in the past.
We‘ve to build up something new.
That our dreams come really true,
we need friendship and loyalty.

2. Heute will jeder ganz hinauf, 
doch nur gemeinsam schaffen wir es auch,
in Freiheit unser Ziel zu erreichen.
Wir sind beinahe verwandt, das ist wie ein starkes Band,
das weit in die Vergangenheit reicht.
Wir müssen uns vertraun, auf dieses Band aufbaun,
Verständnis für den andern wird dann leicht.

3. Die Felsen lehren, die Hoffnung nicht zu verlieren,
nochmal der Versuch in Großvaters Spuren zu treten,
kein Hindernis wird uns aufhalten können. 

4. Schicksal und Streit aller Menschen so wahr,
das Umfeld besonders und einzig bleibt:  
TISA!

5. Ein kleiner Ort hat all dies schon erlebt: 
Menschen, Sprachen, Nationalität: TISA!

19. Engel (Emma und Chor)
Ich komm als Engel angeflogen so schön, 
wenn zwei sich lieben und sich wieder sehn. 
Weil Hass und Traurigkeit überwunden sind, 
erscheint euch dieses Kind. 

Vor vielen Jahren lief ich weg in die Wand, 
wo mich der Rübezahl weinend auffand. 
Er nahm mich auf und gab mir ein Licht: 
damit leuchte ich 

all jenen, die verloren gehn 
und keine Hoffnung sehn. 
Euch zeige ich den Weg zurück 
ins Leben und ins Glück.

19. Anděl (Emma a sbor)
Letím jako anděl v té kráse,
když se dva milují a opět se shledají.
Nenávist a smutek jsou překonány,
a proto se vám zjevuje toto dítě.

Před mnoha lety jsem utekla do lesů,
kde mě Krakonoš našel, jak pláču.
Přijal mě a dal mi světlo:
tím světlem svítím

všem těm, kteří se ztratili
a nevidí žádnou naději.
Ukážu vám cestu zpět
do života a do štěstí.

20. Finale (instrumental)
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Im Gespräch mit Bundesinnenminister Horst Seehofer und Milan Horáček (ehemaliger Berater Václav Havels), 
Foto: Kilian Hofrichter – v rozhovoru se spolkovým ministrem vnitra

Nach dem Auftritt am Sudetendeutschen Tag am 8.6.2019 in Regensburg (Foto: Michael Santifaller) – 
po vystoupení na Sudetoněmeckém dni 8.6.2019 v bavorském Řezně

21. TISA-píseň = Repríza: To jsem já 
(Tomáš, Sabine, Tina, Sam, Jan, sbor) 

1. To, co se stalo, je už tak dávno,
staré rány se někdy hojí těžko,
dál musíme s respektem a důvěrou.
Tak často jsem na tebe myslel
a ptal se sám sebe v mnohých nocích,
jestli se ještě někdy uvidíme?
Našli jsme si jiné partnery,
a přesto se tady takhle potkáváme,
protože si vnoučata tak dobře rozumí.

2. V dnešní době chce každý někam nahoru
ale jen společně se k tomu vrcholu dostaneme
ve svobodě, férově, s důvěrou a jistotou.
Jsme jako rodina,
spojeni společným osudem,
s kořeny v minulosti.
Vybudovali jsme něco nového.
Aby se nám splnili sny,
potřebujeme přátelství a musíme být loajální.

3. Skály ty učí nás neztrácet naději
zkoušíme znovu jít v dědových šlépějích
překážky pro nás nic neznamenají.

4. Osudy a spory lidí všech tady
ta zvláštní kulisa jedno je:
TISA!

5. Tohle místo už tím vším prošlo si: 
lidi, jazyky a národnosti: TISA!
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Dank  poděkování 

Neben allen oben genannten Sponsoren und Unterstützern gilt mein Dank zu allererst allen 
Mitwirkenden und dem gesamten Team. Alle haben ungeheuer viel Zeit und Energie in die 
Verwirklichung des TISA-Musicals investiert und sind über sich hinausgewachsen. Gerhard 
Tschunko und den Mitgliedern des Kletterclubs „TJ Lokomotiva Teplice“ danke ich für die 
Einladungen nach Tisa im Jahr 2014 und 2015 und die Gastfreundschaft. Ohne ihn und die 
Gemeinde Tisá wäre das Projekt nie zustande gekommen. Frau Anita Promberger vom Thea-
terspielkreis Pfaffenhofen danke ich für die unkomplizierte Hilfe in Kostümfragen. Außerdem 
danke ich Birgit Jandt und allen Gasteltern, die unsere tschechischen Partner aufgenommen 
haben.
Ohne das uneingeschränkte Vertrauen und die Unterstützung von Schulleitung und Kolle-
gium (ein besonderer Dank an die Reisebegleiter, Sänger und Schauspieler) der Gymnasien 
in Pfaffenhofen und Děčín sowie der Georg-Hipp-Realschule wäre die über zweijährige  
Planung und Durchführung des Projektes unmöglich gewesen. Herzlichen Dank an alle, die 
an die Verwirklichung der Idee geglaubt haben!

Rád bych poděkoval všem zmíněným sponzorům a podporovatelům, ale především všem 
účinkujícím a celému týmu. Všichni investovali ohromnou spoustu času a energie do usku-
tečnění muzikálu TISA a v mnohém překročili svůj vlastní stín. Děkuji Gerhardu Tschunkovi 
a členům horolezeckého oddílu TJ Lokomotiva Teplice za pozvání do Tisé v letech 2014 a 
2015 a za jejich pohostinnost. Bez něj a bez obce Tisá by se tento projekt nemohl nikdy 
uskutečnit. Paní Anitě Promberger z divadelního spolku v Pfaffenhofen děkuji za velkou pod-
poru a pomoc v otázkách kostýmů. 
Tento projekt, pro jehož plánování a uskutečnění bylo třeba období delší než dva roky, by 
bylo nemožné provést bez neomezené důvěry a podpory vedení škol a učitelských sborů 
(obzvlášť děkuji těm, kteří s námi cestovali, a zpěvákům a hercům) gymnázií v Pfaffenhofenu 
a v Děčíně a také reálky Georg-Hipp. Srdečně děkuji všem, kteří věřili, že je tento nápad 
možné uskutečnit!

Stefan Daubner v.l.n.r.: Jiří Holubec, Stefan Daubner, Jaroslavá Leufenová
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Sponsoren und Partner 
sponzoři a partneři
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Kommunikationsdesign
Heide Sorn-Daubner
www.sorn-daubner.de

Gemeinde TisáStadt Dĕčín
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