Milí festivaloví diváci,
víte, že divadelní inscenace se zkouší dva i tři měsíce, než herci prvně předstoupí před diváky? Ani po premiéře není inscenace úplně hotová. Na každé repríze ji musí herci, ale i technici, osvětlovači, zvukaři,
rekvizitáři nebo garderobiérky znovu stvořit – jen pro jeden večer, jen pro ty, kdo právě sedí v hledišti.
Každé představení je proto trochu jiné. Proč vám to povídám? Záleží totiž také na vás, divácích, jaké
bude. Herci cítí vaši náladu a rozpoložení a reagují na ně. Klidně se smějte nebo i plačte, bude-li to třeba,
emoce k divadlu patří, a vy tím pošlete na jeviště spoustu energie. A na závěr hercům pořádně zatleskejte, hráli přece dnes jen pro vás.
Přeji vám hodně silných divadelních zážitků
Daniela Šálková, ředitelka Divadla v Dlouhé

Vážení a milí malí diváci,
každý rok jsem oslovoval vaše dospělé, aby vás vzali s sebou do divadla, a letos to chci udělat obráceně.
Chci poprosit vás, abyste vzali své milované do divadla s sebou, aby mohli spolu s vámi zažít svět fantazie, kde dobro nakonec zvítězí a zlo bývá poraženo. Třeba si tak s vámi odpočinou od svého běžného dne,
ve kterém musí denně vést souboje se všedností, aby vy jste mohli šťastně a spokojeně snít. Vemte je
zpátky do dětství, třeba objeví dávno zapomenuté věci, které jim v tom každodenním boji pomůžou.
Zdravím vás
Jan Borna, ředitel festivalu

Výtvarná stránka letošního ročníku festivalu Dítě v Dlouhé pracuje se zvířecími hrdiny, jejichž počet a výběr
souvisí se znameními čínského zvěrokruhu. Inspirací nám byla jednak výstava monumentálních bronzových
plastik současného čínského umělce Aj Wej-weje, která až do konce prázdnin probíhá před Veletržním palácem, jednak legenda o vzniku znamení. Podle ní Buddha pozval zástupce zvířecí říše na společnou hostinu,
aby zdůraznil jednotu a rovnost všech živých tvorů. Dostavilo se dvanáct zvířat, která překonala své vrozené
pudy a vyslyšela výzvu. Buddha je pak odměnil tím, že každému z nich svěřil vládu nad jedním kalendářním
rokem. Jednotlivá znamení čínského zvěrokruhu se tak střídají v cyklu dvanácti let, zatímco západní zvěrokruh svá znamení vystřídá během každého roku.

Ilustrace v katalogu i celkový výtvarný doprovod festivalu jsou letos dílem výtvarnice a loutkářky Báry Hubené, která zvířata z čínského zvěrokruhu postavila před různé úkoly. Spolu s nimi – a také se svými rodiči
či prarodiči – můžete hledat cestu bludištěm, správný obrys či oblíbených deset rozdílů a na každé stránce
si tak bystřit zrak a postřeh. Na hravý katalog navazuje i hra pro malé diváky, jejíž jednotlivá zastavení
najdete na různých místech Divadla v Dlouhé. Bára Hubená je také lektorkou Dřevěné dílny,
kterou pro předem přihlášené zájemce pořádáme
v neděli 5. června.

A tak jako Buddha pozval na svou hostinu všechna zvířata, tak my zveme všechny diváky, malé i velké,
na hostinu divadelní. Aniž bychom se chtěli srovnávat s Buddhou, i my nabízíme pokrmy pro nejrůznější chutě a i pro nás jsou všichni diváci stejně důležití. Každé znamení zvěrokruhu má své typické vlastnosti a také
každé představení festivalu je jedinečné, odlišné od ostatních svým stylem i žánrem.
To, co všechny letošní festivalové tituly propojuje, je téma jinakosti, odlišnosti, odchylky od normy. Zcela
explicitně je toto téma vyjádřeno v Andersenově Ošklivém káčátku, ale do jisté míry se objevuje ve všech festivalových inscenacích. Princezna Turandot se vymyká z normy, když nechce poslechnout svého císařského otce
a vdát se, Kocour v botách je výjimečný nejen tím, že chodí obutý, ale hlavně tím, že je chytřejší než jeho pán.
Propojení hrdinové Nekonečného příběhu Bastien a Atrej se od svých vrstevníků liší každý jinak, ale oba velmi
výrazně. Smolíček má na jinakost zaděláno už svou rodinnou situací – vychovává ho táta Jelen se strejdou
Daňkem. Bratři Medvědi jsou zcela výjimeční muzikanti s rovněž nestandartním rodinným zázemím, do běžného
průměru nezapadá ani agilní policejní elév poručík Vitásek (Spadla klec!), ani trpěný otloukánek s nečekaným
básnickým talentem (Kapela jede!). Tučňáci, kteří se dostanou na Noemovu archu ve třech, ačkoliv je určena jen
pro páry, se také liší od běžné populace. A konečně ﬁlm jako fenomén i jeho tvůrci, čili Filmmakeři, jsou rovněž
představiteli hledání nových cest. Je-li jinakost prokletí, nebo dar, nebo obojí, přijďte zjistit na náš festival.
Karola Štěpánová, dramaturgyně festivalu

Bára Hubená absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou
školu, obor hračky a Divadelní akademii múzických umění
na katedře alternativního a loutkového divadla. 8 let byla
scénogra ou Dejvického divadla, 30 let vyrábí loutky,
hračky a kreslí, 10 let vede kurzy Dřevěné dílny. 18 let se
stará o syna, 16 let o první dceru a 14 o druhou. 20 let
vyrábí se svým mužem nábytek, dělá výpravy k loutkovým představením, navrhuje a realizuje interiéry, staví
dům, seká trávu a stará se o les a kočky. Chtěla by žít ještě
100 let, aby stihla všechno, co ji baví.

STŘEDA 1. ČERVNA V 10 H | VELKÝ SÁL

PR AŽSK Á PREMIÉR A

DIVADLO DRAK, HRADEC KRÁLOVÉ
Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček

PRINCEZNA TURANDOT

ROK NAROZENÍ
1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Která cestička
vede k sýru?

Na motivy staré perské pohádky a divadelní hry Carla Gozziho
Režie Jakub Vašíček
Dramaturgie Tomáš Jarkovský
Scénograﬁe Tereza Venclová
Hudba Jiří Vyšohlíd
Hrají Jan Popela, Jiří Vyšohlíd, Johana Vaňousová, Luděk Smadiš, Radomil Vávra
Princezna Turandot – dcera čínského císaře – neví, co je láska, a za žádnou cenu se nechce vdávat. Vymíní si
proto na otci, aby uzákonil krutou podmínku pro všechny její nápadníky. Kdo chce princezninu ruku, ten musí
uhodnout tři její hádanky, jinak bude o hlavu kratší. A hlavy padají a padají, protože Turandot je zatraceně
chytrá. Je však také moudrá? A co může vzejít z jejího setkání s českým Honzou, který se také zařadil do zástupu nápadníků a tím i čekatelů na (téměř) jistou smrt?

PRO DĚTI OD 6 LET | DÉLKA PŘEDSTAVENÍ 55 MIN BEZ PŘESTÁVKY

KRYSA (myš, potkan) prošmejdí každý kout, aby věděla, co je kde nového a co by se jí mohlo hodit. Je inteligentní a výřečná a svou kořist dovede i bránit, protože je velmi schránčlivá a bojí se nedostatku a chudoby. Má
vytříbený vkus i apetit.

STŘEDA 1. ČERVNA V 19 H | VELKÝ SÁL

PR AŽSK Á PREMIÉR A

ROK NAROZENÍ
1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

KLICPEROVO DIVADLO, HRADEC KRÁLOVÉ
Simona Petrů

MEDVĚDI
Příběh českého folkového dua. „Všichni lidé jsou bratři.“
Režie Anna Petrželková
Scénář Simona Petrů
Dramaturgie Jana Slouková
Scéna Lucie Labajová
Kostýmy Lenka Odvárková
Hudba Jakub Kudláč
Hrají Jan Sklenář, Jan Vápeník, Jakub Tvrdík, Zora Valchařová-Poulová, Marta Zaoralová, Vojtěch Dvořák,
Lubor Novotný, Lenka Loubalová, Mikoláš Ridl/Mikuláš Vohlídka, Vendelín Vávra/Jan Vápeník ml.
Příběh dvou bratrů, nápadně připomínající osud jednoho nesmrtelného českého folkového dua. Na příběhu
slavné dvojice však sledujeme nejen fenomén trampské písně a trampingu jako takového, ale i postupnou
proměnu naší společnosti, vzývání idolů a jejich opouštění, cesty na vrchol i pád. Přijďte se s námi podívat
na inscenaci o tom, zda nebe modrý ještě smysl má!
Buvol výborně plave a umí se i _ _ _ _ _ _ _.

PRO VŠECHNY OD 10 LET | DÉLKA PŘEDSTAVENÍ 1.40 H BEZ PŘESTÁVKY

BUVOL (vůl) je zádumčivý a tvrdohlavý samotář, pečlivý, vytrvalý a pracovitý. Ale dovede se taky pěkně rozčílit,
a to je pak lepší uhnout mu z cesty. Jinak je věrný a obětavý, rozený ochránce domácího krbu a rodinných i společenských tradic.

ČTVRTEK 2. ČERVNA V 10 H | VELKÝ SÁL

PR AŽSK Á PREMIÉR A

ROK NAROZENÍ
1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

DIVADLO ROZMANITOSTÍ, MOST
Jiří Jelínek na motivy klasické pohádky

KOCOUR V BOTÁCH
Náš Kocour se umí do života obout. Na problémy si došlápne. Umí to pořádně nakopnout.
Režie Jiří Jelínek
Dramaturgie Jiří Ondra
Scéna, loutky, kostýmy Bára Čechová
Hudba Tomáš Alferi
Hrají Tereza Karásková, Petr Čulík, Anne-Francoise Joseph, Jitka Raková, Ivana Čurdová, Pavel Zikmund,
Tomáš Alferi, Pavel Hendrych
Taky vás rozčilují Honzové, co nevědí kudy kam? Staňte se kocoury vašeho vlastního příběhu. Pohádka o kocourovi, který se jmenuje Terezka, a kde o osudech hrdinů můžete rozhodnout i vy, vás čeká u nás v divadle.
Představení, po kterém koupíte svým domácím mazlíčkům obuv! Koťata, těšte se. MŇAU.

Dokreslíš a vybarvíš tygra?

PRO DĚTI OD 5 LET | DÉLKA PŘEDSTAVENÍ 50 MIN BEZ PŘESTÁVKY

TYGR je ztělesněním odvahy, někdy i trochu bezhlavé. Přitahuje nebezpečí, ale umí se z něj dostat. Je neobyčejně přitažlivý a šarmantní, zároveň nezávislý, vzpurný a divoký. Vždy chce být sám svým pánem, nenechá si
nic přikazovat.

ČTVRTEK 2. ČERVNA V 19 H | VELKÝ SÁL

ROK NAROZENÍ
1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

JIHOČESKÉ DIVADLO, ČESKÉ BUDĚJOVICE
Janek Lesák a kol.

FILMMAKEŘI
Film na divadle
Režie Janek Lesák
Scéna Kamil Bělohlávek
Hudba Petr Hubík
Animace Tomsa Legierski
Dramaturgie Petr Hašek
Hrají Denisa Posekaná, Lucie Škodová, Jan Hönig, Petr Hubík, Jan Vejražka, Bartoloměj Veselý
Ve spolupráci s profesionálním animátorem a maličkým živým ﬁlmovým orchestrem vzniklo na jevišti
dokonale vybavené ﬁlmové studio. Příběh fenoménu, který má po celém světě miliony fanoušků. Nejslavnější
ﬁlmové hvězdy, zrod fantastických ﬁlmových efektů i konečný souboj ﬁlmu a divadla o místo nejzábavnějšího
média všech dob.

Poznáš správnou siluetu zajíce?

PRO VŠECHNY OD 10 LET | DÉLKA PŘEDSTAVENÍ 1.15 H BEZ PŘESTÁVKY

ZAJÍC (králík, kočka) je považován za nejšťastnější znamení. Je tolerantní a kamarádský, skvělý týmový hráč,
stratég a taktik, kterého obdivuje celé okolí. Rád si však nechává zadní vrátka, neboť miluje svou svobodu. Z nebezpečí raději vykličkuje než by šel do otevřeného boje.

PÁTEK 3. ČERVNA V 10 H | VELKÝ SÁL

ROK NAROZENÍ
1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC
Vít Peřina

KAPELA JEDE! ANEB NENÍ PECKA JAKO PECKA
Hudební představení, které si hraje s českým jazykem.
Režie Michaela Homolová
Výprava Robert Smolík
Hudba Vratislav Šrámek
Hrají Diana Čičmanová, Barbora Kubátová, Filip Homola, Adam Kubišta, Dominik Linka, Miroslav Ošanec
Jsou myši, které i ženy ochotně berou co chvíli do rukou – ty počítačové. Kohoutek může kapat od večera
do rána, ale to ještě neznamená, že vám po nocích v kurníku slintá drůbež. A když máte kliku, tak máte prostě štěstí. Tedy pokud zrovna nelomcujete zamčenými dveřmi. Čeština oplývá nepřeberným množstvím krás
a ještě větším množstvím záhad. K těm nejkrásnějším záhadám – s tajuplným názvem – se řadí homonyma.
Slova souzvučná, neboli slova, která stejně znějí, ale mají odlišný význam.

Najdeš 6 rozdílů v odrazu na hladině?

PRO DĚTI OD 5 LET | DÉLKA PŘEDSTAVENÍ 65 MIN BEZ PŘESTÁVKY

DRAK jako bájné zvíře může létat a dotýkat se nebes, je spojen s bohy i pozemskými vládci. Je vznešený a hrdý,
rovněž velkorysý a upřímný. Nesnáší faleš a nefér jednání, to dovede trestat sírou a ohněm, umí ale odpouštět.
Je vtipný a šarmantní, obdiv okolí si zaslouží, ale zároveň na něm dost lpí.

PÁTEK 3. ČERVNA V 19 | H FORBÍNA

PR AŽSK Á PREMIÉR A

DIVADLO ALFA, PLZEŇ
Tomáš Jarkovský – Jakub Vašíček

ROK NAROZENÍ
1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Vyluštíš, co říká had?

SPADLA KLEC! ANEB PRVNÍ PŘÍPAD PODPORUČÍKA VITÁSKA
Svérázná pocta fenoménu detektivky
Režie Jakub Vašíček
Výprava Kamil Bělohlávek a Tereza Venclová
Dramaturgie Pavel Vašíček
Hudba Daniel Čámský
Hrají Milan Hajn, Blanka Josephová-Luňáková, Petr Borovský, René Kroupar
Retro výlet do doby, kdy se po ulicích českých měst proháněly žluté žigulíky s písmeny VB aneb Z plzeňského
pitavalu 70. let minulého století. Vzhledem k tomu, že jde o detektivku, víme, že „nesmíme ani naznačovat“.
Prozradíme jen, že jde o čirou ﬁkci, navíc díky zvolené formě divadla na divadle tak trochu i o mystiﬁkaci.
Přesto si první případ podporučíka Vitáska můžete prožít jako každou jinou „kriminálku“.

PRO VŠECHNY OD 10 LET | DÉLKA PŘEDSTAVENÍ 65 MIN BEZ PŘESTÁVKY

HAD je mistr improvizace, který si dovede poradit s každou situací. Má silné majetnické sklony a velkou ctižádost,
potřebuje mít až hypnotickou moc nad svým okolím. Miluje majetek a úspěch, porážku nesnáší. Má kouzlo osobnosti i krásu, je moudrý a rozhodný, radit od jiných si nenechá.

SOBOTA 4. ČERVNA V 11 H | FOYER

PR AŽSK Á PREMIÉR A

DIVADLO U STARÉ HEREČKY, HRADEC KRÁLOVÉ
Tomáš Jarkovský na motivy H. Ch. Andersena

ROK NAROZENÍ
1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Kolik koní je na obrázku?

OŠKLIVÉ KÁČÁTKO
Je jinakost prokletí, nebo dar? Nebo obojí?
Režie a hudba Jiří Vyšohlíd
Výprava a loutky Luděk Joska
Hraje Jana Vyšohlídová
S příchodem jara se všechno probouzí k životu a na svět přicházejí mláďata. Rodí se, klubou, líhnou. Čtveřici
vajec každou chvílí začnou praskat skořápky. Jedno z nich je ale zvláštní. Odchylka? Chyba? Omyl?

PRO DĚTI OD 3 LET | DÉLKA PŘEDSTAVENÍ 40 MIN BEZ PŘESTÁVKY

KŮŇ je prototypem energie, je inteligentní a společenský, ale zároveň netrpělivý až zbrklý a také náladový. Má
spoustu nápadů, ale dotáhnout je do konce a udělat to včas se mu moc nedaří. Pod tlakem je však schopen
velkých výkonů.

SOBOTA 4. ČERVNA V 15 H | VELKÝ SÁL

PR AŽSK Á PREMIÉR A

ROK NAROZENÍ
1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

DIVADLO LAMPION, KLADNO
Michael Ende

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH

Najde koza cestu k mrkvičce?

Celosvětově známá dětská kniha poprvé v divadelní verzi
Režie Braňo Mazúch
Scénář a dramaturgie Helena Kebrtová
Výprava Tereza Bartůňková
Hudba Jan Čtvrtník
Hrají Kristina Sitková, Marie Štípková, Marie Švestková, Petra Tenorová, František Čachotský, Jiří Hajdyla,
Jakub Hubert, Pavel Neškudla, Václav Rašilov, Jiří Šponar
Bastián, ustrašený kluk, objeví v zapadlém antikvariátu tajemnou knihu. Zamčený na půdě školy hltá stránku po stránce vyprávění o chlapci Átrejovi, který za pomoci šťastného draka Falka hledá lék pro skomírající
říši Fantázii a její vládkyni. Jaké je však Bastiánovo překvapení, když zjistí, že Fantázii může pomoci právě
a jedině on sám! Bastián musí projít mnohými dobrodružstvími a postupně při nich ztratit vše, co měl, aby
mohl znovu nalézt sebe sama a vrátit se domů…

KOZA (ovce, beran) silně vnímá své okolí, má velmi vyvinutou intuici a obětavě pomáhá každému, kdo to potřebuje. Miluje svou rodinu, přátele i známé a udělá pro ně vše, co může, někdy ovšem i více, než by si sami přáli.

PRO DĚTI OD 6 LET A JEJICH DOSPĚLÉ | DÉLKA PŘEDSTAVENÍ 1.40 H S PŘESTÁVKOU

NEDĚLE 5. ČERVNA V 11 H | FOYER

ROK NAROZENÍ
1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

STUDIO DAMÚZA, PRAHA

Z TAJNÉHO DENÍKU SMOLÍČKA PÉ
Svět je jako gramofonová deska a otázkou je, do jaké dráhy se jehla zarazí.
Když k Jeskyňkám, tak jste Smolíček…
Režie Jakub Vašíček
Scénograﬁe Kamil Bělohlávek, Tereza Vašíčková
Hrají Johana Vaňousová, Dominik Linka, Jakub Vašíček/Jakub Skála
Však to znáte, poslouchat rodiče je někdy těžké, zvlášť když je táta jelen. Ke všemu trochu staromódní,
který neumí připravit pořádnou oslavu s tancem a dortem. Koho by bavilo být na své narozeniny sám?
A Jeskyňky jsou tak dobré tanečnice, ach…

Najdeš 10 rozdílů?
OPICE – vždy zvídavá, chytrá, duchaplná a veselá. Z každé situace se dostane, protože je pohotová a mazaná.
Diskrétnost jí ovšem nic neříká a pro pobavení či z nudy dovede pěkně zamotat vztahy i situace ve svém okolí.

PRO DĚTI OD 6 LET A JEJICH DOSPĚLÉ | DÉLKA PŘEDSTAVENÍ 45 MIN BEZ PŘESTÁVKY

NEDĚLE 5. ČERVNA V 19 H | VELKÝ SÁL

PR AŽSK Á PREMIÉR A

ROK NAROZENÍ
1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO, PARDUBICE
Ulrich Hub

TUČŇÁCI NA ARŠE
Úsměvný biblický příběh aneb Kterak si tři tučňáci poradí s velkou potopou světa
Překlad Michal Kotrouš
Režie a výprava Marián Pecko
Dramaturgie Zdeněk Janál
Hudba Róbert Mankovecký
Hrají Petr Borovec, Veronika Macková, Jana Ondrušková, Ladislav Špiner
Tři tučňáci jsou velcí kamarádi, i když se mezi sebou trochu perou. Do jejich poklidného života vtrhne nečekaná událost – blíží se potopa a s ní konec světa. Praotec Noe nabízí vstup na archu pouze jednomu páru
od každého zvířecího druhu, avšak tučňáci jsou tři! Sledujte, jak si s touto situací poradí, a fanděte jim až
do cíle.

Poznáš, která část do obrázku nepatří?
Vystřihni a slož obrázek

PRO DĚTI OD 3 LET A JEJICH DOSPĚLÉ | DÉLKA PŘEDSTAVENÍ 70 MIN BEZ PŘESTÁVKY

KOHOUT (slepice) je hrdý, arogantní a ješitný, i když okázalost jeho projevu často zakrývá vnitřní křehkost.
Nesnáší improvizaci a do nejistých podniků se nevrhá. Za svá práva ale dovede bojovat zuřivě a ne vždy čestně.
Potřebuje obdiv a pochvalu okolí, rady rád rozdává, nikoliv přijímá.

FESTIVALOVÉ CENY

VÍTĚZOVÉ DOSAVADNÍCH ROČNÍKŮ

Festival Dítě v Dlouhé uděluje každoročně Cenu Vojty Šálka,
jejíhož držitele určuje hlasování dětských diváků po každém
představení.

CENA VOJTY ŠÁLKA
Kytice Naivní divadlo Liberec/1998 Bajaja Teátr Víta Marčíka, Hosín/1999 Krakonoš a trpaslíci Divadlo
Husa Na provázku, Brno/2000 Rychlé šípy Slovácké divadlo, Uherské Hradiště/2001 Když jde kůzle
otevřít Divadlo Rozmanitostí, Most/2002 O kouzelné kuličce Kejklířské divadlo, České Budějovice/2004
Marbuel a Kratinoha Naivní divadlo Liberec/2005 Myška z bříška Divadlo v Dlouhé/2006 Hrnečku, vař!
Naivní divadlo Liberec/2007 Pidínci a modrý kocour Moravské divadlo Olomouc/2008 Malované na skle
Loutkové divadlo Radost, Brno/2009 Labutí jezírko Naivní divadlo Liberec/2010 O pračlovíčkovi Divadlo
Tramtarie, Olomouc/2011 O Nosáčovi Divadlo Lampion, Kladno/2012 Dášeňka aneb Psí kusy – Haf!
Divadlo Husa na provázku, Brno/2013 O beránkovi, který spadl z nebe Naivní divadlo Liberec/2014
Pohádky ovčí babičky Divadla Alfa/2015

Letošní novinkou je spolupráce se studenty divadelní vědy
FF UK a přispěvateli blogu Divědové, kteří budou celý festival
sledovat a reﬂektovat a na závěr udělí i svoji cenu.

ST

1. 6. 10.00
19.00

Princezna Turandot Divadlo Drak, Hradec Králové
Medvědi Klicperovo divadlo, Hradec Králové

ČT

2. 6. 10.00
19.00

Kocour v botách Divadlo rozmanitostí, Most
Filmmakeři Jihočeské divadlo, České Budějovice

PÁ

3. 6. 10.00
19.00

Kapela jede! Naivní divadlo Liberec
Spadla klec! Divadlo Alfa, Plzeň

SO

4. 6. 11.00
12.30
15.00

Ošklivé káčátko Divadlo U staré herečky, Hradec Králové
Stíny stínů workshop
Nekonečný příběh Divadlo Lampion, Kladno

NE

5. 6. 11.00
12.30
15.00

Z tajného deníku Smolíčka Pé Studio Damúza, Praha
Dřevěná dílna workshop
Tučňáci na arše Východočeské divadlo, Pardubice

CENA RADY FESTIVALU
V letech 2006–2014 uděloval festival také Cenu rady festivalu, která na rozdíl od divácké ceny více reﬂektovala odborné hledisko. Radu festivalu tvořila ředitelka Divadla v Dlouhé Daniela Šálková, dramaturgyně
festivalu Karola Štěpánová a produkční festivalu Markéta Nachlingerová.
Kytice Divadlo Polárka/2006 Divá Bára Slovácké divadlo Uherské Hradiště/2007 Romeo a Julie aneb
Město hříchu Divadlo Polárka/2008 Kostěj Nesmrtelný Reduta, Národní divadlo Brno/2009 Krvavé koleno a jiné pohádky Divadla Alfa, Plzeň/2010 Tři mušketýři Divadlo Alfa, Plzeň/2011 Markéta Kalužíková za herecký výkon v roli Pipi Dlouhé punčochy ve stejnojmenné inscenaci Divadla Šumperk/2012 Bylo nás
pět Klicperovo divadlo, Hradec Králové/2013 Vinnetou Městské divadlo Kladno/2014

DOPROVODNÝ PROGRAM FESTIVALU
SOUTĚŽ S NÁRODNÍ GALERIÍ
Otevřete náš festivalový katalog a objevte tajuplný zvěrokruh se všemi jeho obyvateli, kteří zde čekají jen
na vás. Vypisujeme soutěž o lákavé ceny a vyzýváme všechny malé výtvarníky, aby se zapojili!

ROK NAROZENÍ
1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Poznáš, který pes našel kost první?

JAKÝ JE ÚKOL?
Každé zvíře z čínského horoskopu má své typické vlastnosti, jimiž se liší od ostatních. Vyber si zvíře, jehož
charakter se ti nejvíc líbí, a vytvoř jeho koláž*. Můžeš použít ilustrace z katalogu či fotky Zvěrokruhu
od čínského umělce Aj Wej-weje. Využij různé materiály tak, abys vyjádřil/a hlavní vlastnosti zvířete, které
sis vybral/a. Jakou má srst? Jak se pohybuje a kde má pelíšek? Žije rádo samo nebo ve smečce? Připoj
k obrázku vysvětlení, proč sis vybral/a právě toto zvíře.
CO POTOM?
Až budeš mít hotovo, doruč dílo do našeho divadla. To můžeš udělat osobně v pokladně, poštou na adresu
Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 39, 110 00 Praha 1 či e-mailem na divadlo@divadlovdlouhe.cz. Vyber si způsob,
který ti nejvíc vyhovuje, a určitě připoj i svůj kontakt, abychom ti v případě úspěchu mohli zavolat nebo
napsat. A nezapomeň, že to musíš stihnout do 30. června 2016!
CO ZA TO?
To nejlepší nakonec aneb co čeká na výherce? Tři nejšikovnější autoři, které vybereme společně s lektorkami Národní galerie, se mohou těšit na lístky do Divadla v Dlouhé a vstupenku na výtvarnou dílnu pro děti
i rodiče do Národní galerie.
Vyhlášení výsledků proběhne na začátku nové sezony v září.

* KOLÁŽ (fr. collage — nalepit) technika komponující dílo z papírových výstřižků nalepováním na podložku
nebo vlepováním různých materiálů do plochy obrazu.

PES – spolehlivý, skromný a oddaný partner, který vaše přání vyplní dřív, než je vyslovíte. Věrný, loajální a nezištný.
Pochvalu nevyžaduje, ale potřebuje ji pro svou životní jistotu, jinak propadá neklidu a pesimismu.

DOPROVODNÝ PROGRAM FESTIVALU

ROK NAROZENÍ
1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

VÝTVARNÉ WORKSHOPY VE ZKUŠEBNĚ
Sobota 4. června 12.30–14.30

Najdeš dvě stejné skvrny?

STÍNY STÍNŮ
Multimediální výtvarný workshop ve spolupráci s Národní galerií v Praze, pod vedením lektorek Šárky
Matouškové a Michaely Trpišovské.
Vstupte s námi do tajemného světa stínů, kde se věci i zvířata promění v tajemné tvory. Společně se vydáme
na dobrodružnou cestu, budeme vytvářet a pozorovat měnící se tvary a pokusíme se je zachytit. S pomocí
UV světel a barev vytvoříme ve tmě nové světy a místa pro naše příběhy. Děti si pak vlastní kresby vytvořené kombinovanou technikou odnesou domů.
Pro 20 dětí od 8 do 12 let, vstupné 180 Kč (pro jednoho dětského účastníka a jeho doprovod)
Neděle 5. 6. 12.30–14.30
DŘEVĚNÁ DÍLNA
Rukodělný výtvarný workshop s Bárou Hubenou
Pod vedením loutkářky a ilustrátorky Báry Hubené, která je autorkou letošní výtvarné tváře festivalu, si děti
vyrobí ze dřeva, papíru a dalších materiálů houpacího koníka, hada do průvanu nebo dřevěné prohazovátko.
Pro 20 dětí od 5 let, cena 180 Kč (pro jednoho dětského účastníka a jeho doprovod)

VEPŘ (divočák, kanec, prase) působí plaše a nenápadně, ale pod neokázalým zevnějškem skrývá mimořádnou inteligenci a silnou vůli. Je poctivý a férový, nesnáší pokrytectví a lež. Není ješitný a dovede se zasmát
i vlastním chybám.

DOPROVODNÝ PROGRAM FESTIVALU
PROHLÍDKY ZÁKULISÍ S HERCI DIVADLA V DLOUHÉ
Sobota a neděle 14.00, 14.15, 14.30
Jako každý rok, i letos vás herci Divadla v Dlouhé vezmou do míst, kam se běžný divák nikdy nepodívá.
Vejdete do divadla zadním vchodem přes služební vrátnici, navštívíte herecké šatny, garderobu, rekvizitárnu,
maskérnu apod.
Z kapacitních důvodů potřebujete na prohlídku vstupenky, které získáte zdarma v pokladně při koupi
vstupenek na odpolední víkendová představení. Počet účastníků je omezen. Sraz vždy v pasáži před hlavním
vchodem do divadla.

DIVADELNÍ JARMARK
V sobotu i v neděli od 14 hodin ve všech prostorách divadla, vstup zdarma pro diváky představení od 15 h.
KNIHOVNA V KRABICI
Knihovna v krabici je stánek Městské knihovny v Praze, kde si můžete půjčovat a vracet knihy stejně jako
na kterékoliv pobočce knihovny. K dispozici bude atraktivní výběr nových knížek pro děti i dospělé, komiksy,
audioknihy a hudba na CD i ﬁlmy na DVD. Kromě toho si u stolků můžete vyzkoušet logické „Smart“ hry
z fondu knihovny nebo si vyrobit a potiskat vlastní knížku. Pokud ještě nemáte čtenářský průkaz do Městské
knihovny, vytvoříme vám jej přímo na místě na dva měsícee zdarma!

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
RAČTE VSTOUPIT
… do obrazu!
Pojďme společně do světa umění a oživme obrazy z Národní galerie. Doplněním různorodých materiálů
necháme vystoupit obrazy do prostoru. Odneste si své dílo domů a vytvořte si vlastní galerii.
Jak vypadají obrazy v originále?
RAČTE VSTOUPIT
… do galerie!
HRAČKOTÉKA
Hračkotéka je místo, kde si všichni rádi hrají. Vybíráme takové hračky, které milují děti i jejich rodiče. U našeho stánku si můžete všechny hračky vyzkoušet, pohrát si a ještě si k tomu vyrobit hračkotékovou placku dle
vlastního návrhu. Placku si samozřejmě odnesete domů!
STUDIO HOUPAČKA
Pohybová roztančená laboratoř
Přijďte roztančit hlavu, ruku, nohu, nos! Formou drobných pohybových etud, improvizací, her, pomocí práce
s představou a vizualizace, skrze graﬁcký záznam, budeme zkoumat, ladit, pozorovat tělo a pohyb, hrát si,
odpočívat, tančit.
www.studiohoupacka.cz
Divadelní spolek LokVar
UBOHÝ KAŠPÁREK
Režie LokVar Výprava a loutky Tomáš Zmrzlý Hrají Markéta Mráziková-Pellarová a Peter Varga
Jednou ráno se Kašpárek probudí a každý po něm něco chce. A to něco jsou peníze…. Poradí si?
Jeden obyčejný den v životě klasického českého hrdiny.
Pouze v neděli, délka představení 25 min

HUGO CHODÍ BOS
Přiveze krásné české hračky, knížky a doplňky. Těsit se můžete na kousky plechové i dřevěné, nafukovací,
látkové, do vody, na ven i do každého pokojíčku. Přijďte ukázat svým dětem, s čím jste si hráli vy, a omrknout žhavé novinky. Vše 100% Czech made!
JAZYKOVÁ ŠKOLA VISTA
Zastavte se u nás a vyrobte si s naší americkou rodilou mluvčí originální dekorace k čínskému roku Opice.
Zjistíte, že angličtina může být zábava, a to nejen pro malé, ale i velké.
www.jsvista.org
ww.jsvista.org
PERNÍČKŮV SEN
Zavoníme až k vám.
le svého.
Zkuste zdobit s námi. Různé tvary, různé barvičky… Domácí měkký perníček si namalujte podle
Nabídneme vám i další perníkové speciality. Přijďte ochutnat!
HERALDICKÁ DÍLNA
Vytvořte si osobní znak pod vedením zkušeného heraldika Kryštofa Huka a odneste si ho domůů na laminovaném štítu nebo placce.
JOU JOU A VÝTVARNÁ DÍLNA PAPÍRNICTVÍ TEMPUS
Kromě možnosti vyzkoušet si nejrůznější výtvarné potřeby ze sortimentu Papírnictví Tempus si budete moci
spolu s Jou Jou vyrobit a odnést originální papírovou opici – letos je totiž právě podle čínského kalendáře
rok opice!
EFKO – IGRÁČEK
Zveme Vás do Igráčkovy kreativní dílničky. Přijďte si vytvořit zcela jedinečného Igráčka dle vlastní fantazie.
EFKO je tradiční ryze český výrobce her a hraček z Nového Veselí na Vysočině. Kompletní nabídku sortimentu
IGRÁČKŮ a stolních her jako např. populární Jožin z bažin naleznete na www.e o.cz.

METROVKA

KAŽDÉ DVA ROKY NOVÉ KOLO S PROJEKTEM
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www.al-forno.cz

VÍCE NA WWW.HARFASPORT.CZ

Partneři festivalu

Gold Stella

Dovoz a distribuce cukrovinek

Mediální partneři

Jarmark

www.joujou.cz

