PROGRAM POŘADŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V KLUBU LEITNEROVA
ŠD KŘÍDLOVICKÁ (větší + menší děti)
ZIMA/JARO 2019

LEGENDA:
mladší – I., II., III., IV., V., VI. oddělení

starší – VII., IX. oddělení

vybraná oddělení – II., IV.,V.,VI.,VII., IX.

VIII. oddělení divadlo nenavštěvuje
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LEDEN 2019
17. ledna v 14:00

50 Kč / dítě
Divadlo Líšeň – Sávitrí

Loutková stínohra o lásce a síle, překonávající zlý osud.
Příběh na motivy staroindické báje z Mahábháraty pojednává o lásce a síle princezny Sávitrí, která
vysvobodí svého muže ze zajetí smrti. Obrazy z barevných pohyblivých stínů na velkém plátně
doprovází vypravěč-hudebník vlastnoručně vyrobenými, netradičními zvukovými instrumenty.
Inscenace je inspirována orientálním divadlem a vytváří svébytný tvar.
Inscenace se od svého vzniku s úspěchem účastní festivalů v ČR i zahraničí. (Byla uvedena například v
Belgii, Velké Británii, Německu, Rakousku, Španělsku, Itálii, Polsku, Turecku, Rusku na Ukrajině nebo
na Slovensku.)
Délka: 50 minut
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ÚNOR 2019
7. února v 14:00

50 Kč / dítě
Toy Machine – Král Karel

Jednou za tisíc let se vody Vltavy rozevřou jako květ růže a vydají z hlubin dávný poklad. Zlatou
kolébku, v níž směl být odchován jen ten, kdo přinese naší zemi mír a štěstí. Nyní se narodil malý
Václav budoucí král Karel.
Loutková pohádka volně inspirovaná středověkem, dobou králů, životem a dílem Karla IV.
Délka představení: 45 min

21. února v 14:00

50 Kč / dítě
Divadlo Facka – Tůdle a Nůdle
Dva klauni, kteří utíkají z cirkusu a zakládají si společně s dětmi cirkus svůj vlastní. Představení
založené na cirkusových dovednostech, improvizaci a vzájemné interakci s dětmi. Děti zde mají
možnost seznámit se jak s cirkusovým, tak i divadelním uměním.
Délka představení: 50 minut, představení je pro mladší děti.
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BŘEZEN 2019
7. března v 10:00

50 Kč / dítě
Tomáš Kovanda, Honza Bradáč – JÁRÁDRYTMUS – TYRÁDRYMUS

Járádrytmus Tyrádrytmus je představení, ve kterém Vám
přiblížíme jednotlivá hudební období – pravěk, starověk,
středověk, novověk a 20. století. Zároveň dětem
představíme důležitost rytmu a hudby pro člověka v těchto
historických etapách. Kromě samotného povídání, scének a
hudebních ukázek zapojujeme do děje i naše diváky, kteří
se tak sami stávají jeho součástí.
Žáci získají zevrubný přehled o hudebním vývoji a díky interaktivnímu způsobu výkladu jej zpětně
dokáží lépe zařadit do historických souvislostí. Cílem představení není jen předání informací, ale
především
vzbudit a rozvinout jejich další zájem o hudbu.
Délka představení: 50 minut

DUBEN 2019
11. dubna v 14:00

50 Kč / dítě
Divadlo Špílberg – Maxipes Fík

Legendární postava Maxipsa Fíka poprvé ožívá na jevišti. Divadlo
Špílberg Brno jako první uvádí divadelní zpracování příběhů psa, který
povyrostl poněkud více, než je obvyklé. V inscenaci se objeví postavičky
známé z večerníčků i knižního vydání příhod hlavního hrdiny. Skladatel
Petr Skoumal doplnil toto divadelní představení zbrusu novými
písničkami. Inscenace je vhodná pro děti předškolního věku a prvního
stupně základních škol. Svým osobitým humorem však osloví i dospělé.
Délka představení: 45 minut
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25. dubna v 14:00

50 Kč / dítě
Divadlo Koráb – Dlouhý, Široký a Bystrozraký

V klasické pohádce v provedení
Divadla Koráb hrají herci, loutky a v
hojné míře i písničky. Dlouhý se ze
svých čtyřiceti centimetrů dokáže
vytáhnout až do dvou metrů, Široký
se šíří k neudržení a Bystrozraký po
sundání šátku bystří své světelné
oči. Uvidíte statečného prince,
krásnou princeznu a škodolibého
Černokněžníka, který princeznu
unese na svůj zámek. A to je právě
něco pro Dlouhého, Širokého a
Bystrozrakého!
Délka představení: 40 minut

KVĚTEN 2019
16. května v 14:00

50 Kč / dítě
Divadlo Kufr – TANČÍČEK ADUŠIADÁŠI
pohybově – žonglérská klauniáda vhodná pro děti i dospělé
Tančíček “Adušiadáši” je non-verbální představení dvou rozpustilých
holek – Aduši a Dáši. Skrz žonglování, pohyb a muzikantské dovednosti se
popichují a dělají si naschvály. Ale společný žonglérský “tančíček” z nich
alespoň na chvíli udělá kamarádky.
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ČERVEN 2019
13. června v 10:00 a 14:00

50 Kč / dítě
Divadlo Líšeň – Žabáci

Loutková groteska o samotě, snech a přátelství.
Příběh dvou slavných žabích kamarádů (Kvaka a
Žbluňka z knihy Arnolda Lobela) je rozšířen o
postavu
vypravěče
–
osamoceného
podivínského obyvatele starého domu. V jeho
zahradě přebývají kromě žabáků (velkých
nohatých maňásků ze dřeva a kůže) i další
bytosti (dřevěná zvířátka, svítící papírové ryby),
které si vysnil, aby zaplašil svoji samotu. Scéna
je z kůry, dřeva a bambusu vypěstovaného na
zahradě řezbáře Antonína Maloně.
Délka představení: 60 minut
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