Profesionální divadelní show navazující na tradici klasického travesti kabaretu v podání skupiny Hanky
Panky nabídne divákům kromě kvalitní zábavy nejedno překvapení. Tím největším je obohacení souboru o
„nové“, avšak publiku velmi dobře známé tváře české travesti scény – slečny Valerii a Nadju (ex-Screamers).

O SHOW
Skupina Hanky Panky koncepcí svých celovečerních programů ctí klasický travesti kabaret, vychází z parodie,
nadsázky, avšak zároveň nabízí divákům umělecký prožitek s divadelním přesahem. Představení travesti skupiny
Hanky Panky je tak komplexním kulturním zážitkem, v němž neschází humor, bravurní improvizace, ale ani
prvky hereckého, baletního a pěveckého umění pod rouškou (a nánosem pudru) sofistikovaného female
impersonatingu, tedy absolutně věrohodné nápodoby ženství v jeho krystalické podobě. To vše v podání Martina,
Vojty, Pavla a Sergeje, nezpochybnitelných mužů, kteří však v chůzi na podpatcích a umění make-upu strčí do
kapsy nejednu nezpochybnitelnou ženu.

O HANKY PANKY
Skupinu Hanky Panky nově – vedle zakládající členky Stefany (Martin), která zazářila v posledním ročníku
talentové soutěže Česko-Slovensko má talent či v reality show Big Brother – tvoří dvojice „dam z povolání“,
které předešlých 17 let působily v pravděpodobně nejznámější české travesti skupině Screamers. Díky
imitátorskému umění Nadji (Vojta) tak na mnohá představení zavítají např. Halina Pawlowská, Věra Chytilová,
Lenka Plačková apod a živým zpěvem jako jediná v oboru potěší Valerie (Sergej), které nechybí ani
profesionální taneční průprava. A protože jak známo, není techtlí bez mechtlí, ani Hanky Panky by nebyli/y
kompletní bez Jennifer (Pavel), která díky vlastnímu jevištnímu charismatu okouzlí v podstatě kohokoliv (včetně
osvětlovačů, zvukařů i náhodných kolemjdoucích).
Nechte skupinu Hanky Panky okouzlit publikum i ve vašem městě. Čáry s řasenkou, stíny a parukami
zvládají s přehledem, ve vykouzlení úsměvu nemají konkurenci…
V případě dotazů či zájmu o show Hanky Panky nás neváhejte kontaktovat.
Martin: +420 777 640 938
Vojta: +420 737 700 156
info@hankypankyshow.cz
www.hankypankyshow.cz
Facebook: hanky panky show

