


TOMÁŠ  VANĚK - HEREC, ZPĚVÁK, DIVADELNÍ PRODUCENT, PATRON AKCE CIHLA

Několik let hrál v Městském divadle Mladá Boleslav, vystudoval činoherní herectví na pražské DAMU. Nadále působí především v
pražských divadlech (Divadlo Na Jezerce, Hudební divadlo Karlín, Goja Music Hall, Divadlo Na Prádle, ad.), pravidelně však hraje a
koncertuje napříč celou Českou republikou, Slovenskem, vystupoval i v Londýně či Moskvě. 

Ztvárnil role v muzikálech JÁ, FRANCOIS VILLON (Divadlo Na Jezerce), SEDMERO HAVRANŮ (Divadlo Semafor), ANTOINETTA
- KRÁLOVNA FRANCIE (Divadlo Hybernia). Objevil se ve třech nastudováních muzikálu RENT (v původní anglické verzi v Divadle
Na Prádle, v Divadle Kalich i v české verzi MILUJ, ŽIJ A PLAŤ - RENT! opět v Divadle Na Prádle). Více než 200x odehrál roli Raoula v
prvním českém uvedení legendárního FANTOMA OPERY (Goja Music Hall). Ve světové premiéře muzikálu RAY BRADBURY´S
2116 (Divadle Semafor) nastudoval dvojroli Mr. Marrionette/Albert Brock, za kterou byl odměněn širší nominací na Cenu
THÁLIE. Jako Buck Barrow vystupoval v muzikálu BONNIE & CLYDE (Hudební divadlo Karlín), představil se i jako Herbert von
Krolock v PLESU UPÍRŮ (Goja Music Hall). V Shakespearově MNOHO POVYKU PRO NIC v rámci Letních shakespearovských
slavností ztvárnil postavu Claudia. Od září 2019 hrál hlavní roli Fiyera v české premiéře muzikálu ČARODĚJKA v Goja Music Hall.
Pro Theatre Royal vytvořil svou one-man show "HOW TO BECOME CZECH IN ONE HOUR".

Jeho první filmovou rolí byl šprt Martin ve filmu GYMPL, dále poručík Šídlo v ULOVIT MILIARDÁŘE, objevil se i v následujících
filmech Tomáše Vorla CESTA DO LESA a VEJŠKA, ve filmech CYRIL A METODĚJ: APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ režiséra Petra
Nikolaeva nebo filmu LÁSKA JE LÁSKA.  Hrál režiséra Lukáše Kadlece v seriálu SVATBY V BENÁTKÁCH na TV Prima.
 
Jako producent se se spolkem art4rent, z. s. věnoval do r. 2020 pořádání kulturních akcí. Ve spolupráci s Divadlem Na Prádle
uvedl českou premiéru amerického muzikálu TICK, TICK...BOOM!, kde ztvárnil postavu Johna. Za tuto roli byl odměněn cenou
kritiků v anketě serveru musical-opereta.cz jako "MUZIKÁLOVÝ HEREC ROKU 2018", zvítězil také v kategorii "NEJLEPŠÍ
HERECKÝ VÝKON - MUZIKÁL" v anketě portálu i-divadlo.cz a získal širší nominaci na Cenu THÁLIE. Dále uvedl také českou
premiéru amerického muzikálu NE/NORMÁLNÍ a redakcí portálu i-divadlo.cz byl vyhlášen v nominacích jako "DIVADELNÍ
OSOBNOST ROKU 2019". 

Aktivně se jako patron podílí na podpoře celostátní benefiční AKCE CIHLA, spolu se Simonou Stašovou a Jaroslavem Svěceným. 

/TomasVanekOfficial

@tomasvanek.insta
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tomas-vanek.com
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TOMÁŠ VANĚK, herec, zpěvák a producent, hvězda divadelních prken, která sklízí uznání
diváků i kritiků za hlavní role v mnoha českých premiérách světových muzikálů, jako
Fantom opery, Rent, Ples upírů, Tick, Tick...BOOM!, Čarodějka a dalších, právě nyní přichází
s unikátně intimní sólo show. Dvě nominace na Cenu Thálie, cena magazínu musical-
opereta.cz - "Muzikálový herec roku", nominace portálu i-divadlo.cz na "Divadelní osobnost
roku" a dlouholetá přízeň mnoha fanoušků nejen muzikálů, řadí Tomáše do přední linie
muzikálových hvězd, které svůj úspěch nestaví na bulvárních článcích, ale především na
poctivé umělecké práci. 
Tomášův působivý projev i úžasné vokální schopnosti jsou zárukou výjimečného kulturního
zážitku, který se stane nezapomenutelným! 

REPERTOÁR bude obsahovat písně z muzikálů FANTOM OPERY, BÍDNÍCI, ČARODĚJKA, LOVE
NEVER DIES, RENT, DEAR EVAN HANSEN, MOULIN ROUGE, KRÁSKA A ZVÍŘE, ale také
obecně známé skladby od pěveckých legend, jakou byl například mistr KAREL GOTT. 
Konkrétně jsou to například skladby "HUDBA NOCI (Music Of the Night - Fantom opery)",
PROTANČIT SVĚT (Dancing Through Life - Čarodějka)", FAJN DEN (For Forever - Dear Evan
Hansen)", YOUR SONG (Moulin Rouge), nebo "LADY CARNEVAL", či "JDI ZA ŠTĚSTÍM".

Kompletní seznam písní zašleme rádi na vaše vyžádání. 

ORIGINÁLNÍ DÉLKA KONCERTU: 1:15 h

HUDEBNÍ UKÁZKA Z MUZIKÁLU KRÁSKA A ZVÍŘE ZDE

 

 
KONCERTNÍ SHOW

NABÍDKA MUZIKÁLOVÉHO SÓLO KONCERTU

https://www.youtube.com/watch?v=Nmb6ZMLFmB0
https://www.youtube.com/watch?v=Nmb6ZMLFmB0


 
Ty nejkrásnější, více i méně známé vánoční písně, převážně v češtině a často v moderní úpravě,
doplněné o árie ze světových i českých muzikálů. Naladťe se společně s Tomášem do vánoční
nálady skrze nejmocnější formy umění, kterými jsou hudba a zpěv. 

Vánoce jsou obdobím plnění snů. A právě na Tomášově koncertu si může splnit sen kdokoliv z
diváků, který touží zazpívat si na jevišti společnou píseň po boku profesionála, navíc skutečné
muzikálové hvězdy. Takovou příležitost přímo při akci Tomáš jednomu z přítomných může vždy
nabídnout. Kdy totiž jindy než o Vánocích, kdy je možné vše!

Repertoár obsahuje písně jako "NEJHEZČÍ ČAS VÁNOČNÍ (It´s the Most Wonderful Time of The
Year)", "VZPOMÍNKY, TY ZNÁME (Somewhere in My Memory)", "ZÁŘ VÁNOC (Las Christmas)", ale
také některé muzikálové árie jako například "OTČENÁŠ (Bring Him Home)" z muzikálu BÍDNÍCI.

Kompletní seznam písní zašleme po domluvě na vyžádání. 

ORIGINÁLNÍ DÉLKA KONCERTU: 1:15 h

PRO HUDEBNÍ UKÁZKY 
PŘEJDĚTE NA YOUTUBE

             VÁNOČNÍ KONCERT

Tomáš
Vaněk

 

NABÍDKA VÁNOČNÍHO KONCERTU

https://www.youtube.com/watch?v=F4S_YQ0UG_0
https://www.youtube.com/watch?v=F4S_YQ0UG_0


POZNÁMKY                                                                        TECHNICKÉ POŽADAVKY

Oba koncertní programy je možné přizpůsobit
konkrétním požadavkům organizátora. 

Možná je obměna repertoáru písní dle přání, přidání
oblíbených skladeb po konzultaci s Tomášem Vaňkem.

Koncerty se dají též krátit vynecháním některých písní z
originálního seznamu, nebo naopak prodloužit
přidáním. 

Vše se odvíjí od složení i věku publika a typu akce, na
což jsme schopni pružně reagovat.

Koncerty jsou vhodné pro všechny věkové kategorie.

Originální délka programu obou koncertů je
orientačně 1:15 h.

Cena je určena po domluvě na základě konkrétní
podoby programu, technických podmínek a zvláštních
přání. 

Koncerty je možné odehrát ve dvou variantách
hudebních doprovodů:
ŽIVĚ nebo na NAHRANÉ HUDEBNÍ ZÁKLADY.

ŽIVĚ s klavírním doprovodem a naším klavíristou. 
S našimi  elektrickými klávesami, případně můžeme
využít akustické piano/klavír, pokud je na místě k 
 dispozici. 

NAHRANÉ HUDEBNÍ ZÁKLADY.
Jsme schopni zajistit základy téměř ke všem písním
českého i světového repertoáru všech hudebních stylů.

OZVUČENÍ:
Zvukaře jsme schopni zajistit i s kompletní zvukovou
technikou, pokud není na místě k dispozici. 

Minimální technické dispozice:
1 mikrofon pro zpěv  
1 jevištní  odposlech
2 reproduktory směrem do publika (dle velikosti sálu)
zvukový mixpult
dostupný přívod elektřiny



KONTAKT PRO KONCERTY A VYSTOUPENÍ 
TOMÁŠE VAŇKA

 
Produkce a management:

                                  
 
 
 

MgA. Petra Srbová
 tel: +420 737 945 208

 email: pet.srbova@gmail.com
 
 

Více na www.tomas-vanek.com

http://www.tomas-vanek.com/

