NABÍDKA DIVADELNÍCH
PŘEDSTAVENÍ – mladší děti

5. ledna ve 14:00, 50,- Kč
Plaváček, divadlo Elf (Praha)
Dramatizace
klasické
pohádky
Karla
Jaromíra Erbena „Tři zlaté vlasy Děda
Vševěda“ je určena dětem bez rozdílu věku.
Kombinace činohry, animace fázovacích
loutek, zpěvu a tance. Plaváček je chlapec
jako každý jiný, má však navíc notnou dávku
štěstí, kterou mu daly do vínku sudičky. Jeho
štěstím je princezna – ale než si ji zaslouží,
musí splnit obtížné úkoly. Zlý král, který
věštbu vyslechl a snaží se ze všech sil vzepřít osudu, pošle ženicha své dcerky
pro tři zlaté vlasy Děda Vševěda…a jak to bude dál, uvidíte v naší pohádce.

9. února ve 14:00, 50,- Kč
RADOVANOVY RADOVÁNKY, Divadlo Věž
Pohádka na motivy knížky Zdeňka
Svěráka,
která
potěší
opravdu
každého. Příběh totiž vypráví o
jednom malém zahradnictví, ve kterém
žije chlapec, kterému původně říkali
Bohoušek. Už od malička ale měl tu
zvláštnost, že se ze všeho radoval a tak
mu rodiče začali říkat Radovan! Během
hodinového představení nebude chybět ani oprav-dová láska, protože se
Radovánek zamiluje do své nejlepší kamarádky Kateřinky. Poznáte také
svérázného výrostka Huga, který kromě rozumu postrádá i slušné vychování,
takže se všemožnými způsoby snaží Radovanovi i Kateřince znepříjemnit život.
Celou pohádkou vás provede nezaměnitelný hlas Zdeňka Svěráka, který
namluvil roli vypravěče, a také uslyšíte originální písničky od Jana Zrzavého,
které jsou samozřejmě zpívány živě.

23. března ve 14:00, 50,- Kč
PLECHOVÉ POHÁDKY, Kordula (Liberec)
Plechové pohádky, aneb Tři pohádky o drakovi a jedné chystané svatbě. Dračí ženich
nechce ani ubrečenou, ani ukřičenou
nevěstu. Milá, hodná a usměvavá princezna
Maruška se mu zalíbí. Ta má ale už svého
ženicha.
Ve třech drobných pohádkách vede herečka
diváky k aktivní spoluúčasti na hravosti se
slovem a věcmi, které vídáme kolem sebe. Princeznou může být kuriózně
smontované nádobí, drak je složen ze samých lopatek a princ je starý lis na
ovoce. A ono to kupodivu funguje. Smějí se děti i dospělí… Ale podívejte se
sami.
Oceněno na XIV. ročníku loutkářské přehlídky Turnovský drahokam – Cenou
dětského diváka.
Oceněno na celostátní 53. přehlídce loutkových divadel v Chrudimi – Cenou za
originální interpretační výkon.

20. dubna ve 14:00, 50,- Kč
KOUZELNÍCKÁ SHOW, kouzelník Reno
Děti jsou do efektů zapojováni jako asistenti, smějí se, jsou
nuceni přemýšlet, počítat a tím je jejich pozornost lehce
udržena po celou dobu akce. Pro pedagogický doprovod je
vždy připraveno někde uprostřed programu také jedno
velmi efektní kouzlo s kartami, penězi, čtení myšlenek apod.
Posledních 5 minut před koncem představení kouzelník předvádí efekty při
poutavé, ale i dojemné hudbě plné barev, objevování, mizení levitace aj.
Zakončené objevením živých zvířat (králíci, hrdličky).

18. května ve 14:00, 50,- Kč
SPORTOVNÍ POHÁDKA, Divadlo Kufr
Sportovní pohádka je interaktivní divadelní představení, jehož hlavními
postavami jsou lenivá školačka Boženka Buchtová a inovátorská sportovně
založená paní učitelka Berta Rovná. Boženka má nejraději svoje sladkosti
a lenošení, avšak paní učitelka Berta, za pomoci svých moderních
vyučovacích metod, vede žáky k pohybu i při takových předmětech, jako je
matematika či vlastivěda. A Boženka se nestačí divit… Diváci jsou během
představení aktivně zapojováni do děje formou společného cvičení
jednoduchých sportovních, akrobatických a žonglérských prvků.

15. června ve 14:00, 50,- Kč
CO JE POD SLUNCEM NEJVZÁCNĚJŠÍ, Divadlo Kufr
Španělská pohádka o jedné princezně a třech princích, o lásce a dlouhém
putování, o hledání odpovědi na otázku: Co je pod sluncem nejvzácnější…?
Vyprávění jedné herečky s interaktivní knihou, ve znakovém jazyce, avšak
i s mluveným slovem, je pozvánkou do světa Neslyšících – do světa znaků,
pohybů, obrazů a symbolů.

