PROGRAM POŘADŮ PRO ŠD KŘÍDLOVICKÁ
2018
Mladší skupina - oddělení ŠD číslo: I.,II.,III., VI.
Starší skupina - oddělení ŠD číslo: IV.,V.,VII.,VIII.,IX.

LEDEN 2018
18.1. ve 14.00 Mladší skupina
50 Kč / dítě
Krejčovská pohádka – Divadýlko Mrak
Provdat dceru Kačenku, předat korunu i trůn se
všemi starostmi o království a užívat si důchodku
– to je budoucnost, na kterou se těší král malé, ale
spokojené říše Alois I. Jenže – dřív, než najde
ženicha pro princeznu, přijme pozvání na poslední
kejklířské vystoupení paní Eulálie a jejího sluhy
Mrťafy. Omámen sladkými slovíčky a oslepen
falešnou přízní – učiní z Eulálie svoji ženu –
královnu. Eulálie si užívá neomezené moci –
vydává zákazy, rozkazy a příkazy.
Strach jí nahání jen krejčí Jíra, kterého přistihne,
jak cukruje s princeznou…“ to by pak přišla o vše „….a tak princeznu zavře do věže,
krejčímu zabaví všechno zboží a vyžene ho z města…Nešťastný a zklamaný krejčí Jíra
ulehne na paloučku, kde tvrdě usne – ze spánku ho probudí vílí pláč, a když opraví
nešikovné víle šatečky, královna víl ho za jeho dobrý skutek odmění „ kouzelnou jehlou“ –
ta přešívá ze starého nové, z ošklivého krásné a z roztrhaného celistvé…Krejčík se s
jehlou vrátí do města – všechny lidičky nově obleče a udělá tím, všem, takovou radost, že
si získá sympatie celého království…to se ale nelíbí Eulálii, a tak povolá zlobra, a by unesl
princeznu…
A jak to všechno dopadne? Co umí kouzelná jehla? Kdo koho osvobodí a komu pomůže
dobrá víla? A bývá zlo po zásluze potrestáno? ...na všechny tyto otázky vám všem odpoví
výpravné, kouzel plné - pohádkové představení Divadýlka Mrak…

ÚNOR 2018
22.2. v 10.00 a 14.00 Starší skupina
50 Kč / dítě
Pověsti staré a české – Divadlo Navětvi
Něco málo z bájných pověstí naší vlasti podle Aloise Jiráska a
možná ještě něco navíc. Pojďte s námi nahlédnout za mlhu dějin
a poodkrýt bájnou minulost našeho národa. Lípa a myš
netrpělivě očekávají příchod Slovanů na horu Říp. Věštecky
nahlížejí příběhy o Čechovi, Bivojovi, Přemyslovi, Libuši a dalších
významných postavách. Je toho tolik, co český národ čeká!
Především je potřeba vyvolit si lípu jako národní symbol…

BŘEZEN 2018
22.3. ve 14.00 Mladší skupina
50 Kč / dítě
Káťa a Škubánek – Divadlo Věž
Poeticky laděná pohádka o flekatém pejskovi
Škubánkovi a jeho roztomilé paničce Kátě! Těšit se
můžete na zápas v boxu, výlet do zoologické zahrady
anebo třeba na oslavu Škubánkových narozenin! Mimo
to se také bude konat velká školní výstava, ve které se
bude soutěžit o nejlepší sádrovou sochu! Zpovzdálí to
všechno
bude
pozorovat
všudypřítomný
a
nenapravitelný kocour Luciáš, který Škubánka nemá rád
a tak se mu všemožnými způsoby bude snažit uškodit,
až se mu to nakonec vymstí. Představení trvá hodinu a kromě rozmanitých zvuků v něm
uslyšíte i dvě dynamické písničky, které složil Jan Zrzavý a Tomáš Mixa.

DUBEN 2018
5.4. ve 14.00 Starší skupina
50 Kč / dítě
Jak Uhlíř Skoumal Svěrák – Divadlo Věž
Navštivte zábavné představení pro děti, jehož podstatnou
část tvoří písničky skladatelů Jaroslava Uhlíře a Petra
Skoumala a textaře Zdeňka Svěráka. V představení Divadla
Věž zazní i jedna kosmická píseň, kterou složil Ota Peřina,
napsal Zdeněk Rytíř a v minulosti nazpíval Václav Neckář
se skupinou Bacily. Bude to svižné vystoupení plné
barvitých postav, jako je třeba Moucha Tse Tse, Žabák
Fred, Pepík Super Bouchač, Čili Papričák nebo Brouček
Potemníček.

19.4. ve 14.00 Mladší skupina
50 Kč / dítě
Pletené pohádky
Pod tímto názvem se skrývají čtyři pohádky:
O STATEČNÉM KŮZLETI, O CHYTRÉM ZAJÍCI, KŮZLÁTKA A
VLK, O ZLÉ KOZE Pohádky jsou upletené z vlny, jak loutky,
tak celá scéna. Pohádky jsou pleteny (vyprávěny) s lehkou
nadsázkou a humorem.
Délka představení 45 minut.

KVĚTEN 2018
10.5. ve 14.00 Mladší skupina
50 Kč / dítě
Kouzelný zvon – Dřevěné divadlo
V jednom tajemném údolí vysoko v horách vznikne za
pomoci kouzelníka Trikáji a řemeslníka Dajana kouzelný
zvon, naneštěstí se dostane do rukou lupiče. Příběh
vypráví o dobrodružné výpravě za získáním zvonu
nazpět, o velikém přátelství a odvaze.
Délka představení 37 minut.

24.5. ve 14.00 Starší skupina
50 Kč / dítě
Včelí medvídci zpívají – Divadlo Věž
Bráškové Brumda s Čmeldou se probudí po dlouhém,
zimním spánku a protože zrovna nemají co na práci,
začnou společně vzpomínat, co všechno už společně
prožili. Nejvíce ze všeho se ale mají do zpěvu a tak
zpívají a zpívají! Když poprvé spatří diváky v publiku,
snaží se zjistit, co je to za podivný druh hmyzu. Kromě
Roháčka, Kvapníka, Čmelinky a loupežníka Čmelobuba,
se v našem příběhu objeví také neviditelný brouk
Bubeníček a neviditelná čmeláčí tanečnice Medovinka.
Pohádka trvá necelou hodinu a je možné ji libovolně
zkrátit

