PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE (B. Němcová – D. Bartůňková)
DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE JURIŠTOVÉ
Pondělí 10. 10. 2022 od 8:30 a 10 hodin
MŠ, 1.tř. / délka pořadu: 65 minut / vstupné: 80 Kč

Princezna Lada slaví osmnácté narozeniny. Ty zkazí návštěva zlého krále Kazisvěta ze sousední země,
který nutí Ladu, aby se stala jeho ženou. Ta před zlým Kazisvětem z království uprchne a hledá štěstí
daleko od domova. Zjeví se jí zemřelá matka a dá jí radu, aby se přestrojila za chudé děvče v myším
kožíšku. Tak dojde do zámku prince Radovana a pracuje v zámecké kuchyni. Potají jde na ples a prince
okouzlí. Kazisvět najde Ladu a Radovan teprve pochopí, že neznámá princezna je jeho vlastní kuchtička
a svatbě už nic nebrání.

BROUK PYTLÍK – Ondřej Sekora – Jana Galinová
DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV

Pondělí 21. 11. 2022 od 8:30 a 10:30 hodin
MŠ, 1.tř. / délka pořadu: 70 minut / vstupné: 80 Kč

Příběh dvou kamarádů Ferdy a Pytlíka z palouku, kam se do jezírka, kde bydlí statečný a hodný, i když
trochu jedovatý, Pavouk Vodouch, přistěhuje zlý Potápník s půvabnou Splešťulí Blátivou a začne všem
poroučet. Ferda a jeho kamarádi - Cvrček, Ploštice Ruměnice, Škvor policajt, Luční Koník a samozřejmě
Brouk Pytlík se společně snaží palouček zachránit. Ferda má narozeniny, na kterých se objeví i Beruška
a Housenka Pepina. A protože je Ferda už z práce unavený, vezme ho Pepina na výlet a na paloučku se
ho rozhodne zastoupit Brouk Pytlík
__________________________________________________________________________________

VÁNOČNÍ HVĚZDA – Josefína Zimová
DIVADLO SCÉNA ZLÍN

Čtvrtek 1. 12. 2022 od 8:30 a 10 hodin
MŠ, 1.tř. / délka pořadu: 50 minut / vstupné: 80 Kč

Veverky Zubka a Drápek neznají Vánoce. Jednoho dne, přímo na den Štědrý se dostanou do člověčího
doupěte. Vydají se na cestu po vánočním stromečku až přímo ke koruně, kde na ně čeká vánoční
hvězda. Avšak cesta na vrchol nebude jednoduchá. Během svého putování budou poznávat Vánoce,
pro každého totiž znamenají úplně něco jiného. Krásná vánoční pohádka plná zábavy, překvapení,
vánočních zvyků a koled.

O ZLATÉ RYBCE – Tomáš Jarkovský a Kamil Bělohlávek
DIVADLO DRAK HRADEC KRÁLOVÉ

Pátek 30. 9. 2022 od 8:30 a 10 hodin
1.-2. tř. ZŠ / délka pořadu: 45 minut / vstupné: 80 Kč

Výtvarně působivá loutková inscenace klasické pohádky.
Kde jsou ta přání? Voda je vzala! Autorská baladická inscenace vypráví pohádkový příběh o rybce, která
výměnou za svobodu dokáže plnit přání, a o pošetilosti těch, kteří neví, co by si tak ještě mohli přát.
Příběh, který už staletí děti i dospělé varuje před silou přírodních živlů, k nimž je radno se chovat
s úctou. Vždyť voda dokáže obdarovávat i brát. A moře, to je hodně, hodně vody…
Scénograf a režisér Kamil Bělohlávek pro inscenaci vytvořil působivou minimalistickou výpravu
inspirovanou přístavy a rybářskými bárkami, která je schopna bezpočtu proměn a dává vyniknout
řezbovaným loutkám Jiřího Bareše.
__________________________________________________________________________________

VELKÁ POŠŤÁCKÁ POHÁDKA – Karel Čapek
LUDUŠČINO DIVADLO

Středa 12. 10. 2022 od 8:30 a 10 hodin
1.-2. tř. ZŠ / délka pořadu: 65 minut / vstupné: 80 Kč

Listonoš, pan Kolbaba, zahlédl v noci na poště rozesmáté poštovní skřítky. Hráli mariáš s dopisy. Jedno
psaníčko ale vůbec nemělo adresu! Skřítci vyčetli, že nějaký Frantík píše Mařence a chce si ji vzít. Pan
Kolbaba by důležitý dopis rád doručil, jenže nevěděl komu. Vydal se proto do světa, aby Mařenku našel.
Jenže jak ji hledat? Trvalo to celý rok, cestou zažil řadu dobrodružství i legrace, nakonec ale Mařenku
našel.

O MALÉ HASTRMANCE – Jiří Teper
HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO NYMBURK

Pondělí 24. 10. 2022 od 8:30 a 10:30 hodin
1.-2. tř. ZŠ / délka pořadu: 90 minut / vstupné: 80 Kč

Pohádka je rozmarnou a rozezpívanou variací na příběhy malých mořských víl a rusalek. Také malá
hastrmanka, přes varování starého hastrmana, zahoří nejprve zvědavostí po lidském světě a poté se
zakouká do prvního člověka, kterého u rybníka potká – prince z nedalekého zámku. Ten je však, jak se
zdá, předurčen stát se manželem vdavekchtivé princezny, která je mu všude v patách. Aby byla malá
hastrmanka princezně nápadnici rovnocennou soupeřkou, musí podstoupit kosmetické kejkle staré
čarodějnice a posléze i hejkalův hlasový kurs… Bude to stačit k získání princovy lásky? Závěr hry dává
každopádně zapomenout na tragické konce hastrmančiných literárních i divadelních předchůdkyň…
__________________________________________________________________________________

MALÝ PRINC – Antoine de Saint - Exupéry
DIVADLO KAMPA PRAHA

Čtvrtek 6. 10. 2022 od 8:30 a 10 hodin
3.-5. tř. ZŠ / délka pořadu: 60 minut / vstupné: 80 Kč

Malý princ je jeden z nejslavnějších příběhů moderní světové literatury, plný alegorií a metafor lidské
společnosti, který vypráví příběh pilota, který ztroskotá v poušti na Sahaře. Právě zde se letec setkává
s Malým princem, jenž sem přišel z daleké planetky, aby si připomněl smysl svého života. Antoine de
Saint-Exupéry se svou knihou dotýká srdcí mnoha generaci. My se vám ji pokusíme přiblížit v
představení provázeném živou hudbou, jednou loutkou a spoustou fantazie.
Hrají Agáta Dušková, Martin Dušek
Hudebně doprovází: Duo Paradiso (Melanie Sabel a Štěpán Matějka)

POVĚSTI PRAŽSKÉ
DIVADLO NEJEN PRO DĚTI PRAHA

Středa 2. 11. 2022 od 8:30 a 10 hodin
3.-5. tř. ZŠ / délka pořadu: 50 minut / vstupné: 80 Kč

PRAŽSKÉ POVĚSTI aneb POHÁDKY ZE STARÉ PRAHY svou koncepcí navazují na Pověsti české a jsou
vhodné pro děti od 5 do 12 let. Hrajeme Horymíra, Křesomysla, chudého studenta a čerta, ale
samozřejmě i oblíbeného Jiráska s Jiráskovou. Víme si rady s Šemíkem i se vzpurnými horníky.
Projdeme se s dětmi po Praze, po Starém i Novém Městě Pražském, navštívíme Faustův dům i
židovskou čtvrť, Pražský hrad i Vyšehrad.
__________________________________________________________________________________

JAK (JULES) ŽIL VERNE DIVADLO AHA! PRAHA

Úterý 29. 11. 2022 od 8:30 a 10 hodin
4.-7. tř. ZŠ / délka pořadu: 60 minut / vstupné: 80 Kč

Verneho dobrodružné romány znají čtenáři všech generací celého světa. Málokdo by neznal kapitána
Nema, profesora Orfanika nebo třeba Nautila…
Co víte o Vernovi samotném? Z jaké rodiny pocházel? Kdy začal psát? Proč měl ve své pracovně
velikánský glóbus? Dokázal nahlížet do budoucnosti? Chtěl napsat sto dobrodružných románů.
Podařilo se mu to?

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 MINUT
DIVADLO POHÁDKA PRAHA

Pondělí 9. 1. 2023 od 8:30 a 10:30 hodin
5.-7. tř. ZŠ / délka pořadu: 80 minut / vstupné: 100 Kč

Phileas Fogg ve slavné knize Jule Verna objede celou zeměkouli za 80 dní. My si troufáme zvládnout to
za pouhých 80 minut a neváháme k tomu použít všechny možné i nemožné divadelní prostředky.
Tak takové je scénické leporelo ala hudební komedie Divadla POHÁDKA Praha, inspirované nejen
životem, ale i dílem slavného francouzského spisovatele a romanopisce Jule Verna, o 17 obrazech a 28
proměnách.

__________________________________________________________________________________

POVÍDKY Z JEDNÉ A DRUHÉ KAPSY – Karel Čapek
DIVADLO SemTamFór PRAHA

Úterý 15. 11. 2022 od 8:30 a 10:30 hodin
5.-7. tř. ZŠ / délka pořadu: 75 minut / vstupné: 100 Kč

Vydejte se s naší inscenací na detektivní výpravu po Čapkových "Povídkách z jedné a druhé kapsy" a
sami zjistíte, že ani pro ostřílené kriminalisty není mnohdy snadné rozeznat lež od pravdy či najít tenkou
hranici mezi právem a spravedlností.
Nová hra divadla SemTamFór se snaží žákům představit poutavou formou nejen některé ze známých
povídek Karla Čapka, ale seznámit je i s filozofií, kterou Čapek vyznával, tedy s pragmatismem a
relativismem.

BALADA PRO BANDITU – Ivan Olbracht
METROPOLITNÍ DIVADLO PRAHA

Pátek 21. 10. 2022 od 10 hodin
8.-9. tř. ZŠ, SŠ / délka pořadu: 90 minut bez pauzy / vstupné: 120 Kč

Na motivy románu Ivana Olbrachta „Nikola Šuhaj loupežník“ vznikl divadelní muzikál Balada pro
banditu. Příběh vypráví o vojenském zběhovi Nikolu Šuhajovi, který se po návratu do rodné vesnice
Koločavy stane obávaným zbojníkem, jemuž neublíží žádné bitky ani střely četníků, ale zraní ho nevěra
jeho milé Eržiky. Je to balada o lásce, zradě a touze po svobodě a také ukázka, jakou moc mají peníze.
Celá hra je doprovázena podmanivými melodiemi vycházejícími z poetiky lidových písní.

__________________________________________________________________________________

MARYŠA – Jiří Teper
DIVADLO RŮZNÝCH JMEN PRAHA

Pátek 4. 11. 2022 od 10 hodin
8.-9. tř. ZŠ, SŠ / délka pořadu: 1 hodina 40 minut s přestávkou / vstupné: 120 Kč

Známé drama zpracované pro širokou veřejnost. Energickými náboji hry jsou temperament hlavních
představitelek, akordeon a živý zpěv. V dramatu trefně znějí vybrané lidové i autorské písně režiséra
Lukáše Buriana.
__________________________________________________________________________________

SATURNIN – Zdeněk Jirotka
DIVADLO MLADÁ BOLESLAV

Úterý 24. 1. 2023 od 10 hodin
8.-9. tř. ZŠ, SŠ / délka pořadu: 2 hodiny 15 minut s přestávkou / vstupné: 120 Kč

„Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života“.
Legendární sluha Saturnin ožívá v autorské dramatizaci slavného románu Zdeňka Jirotky, který napsal
v roce 1942.
V bláznivých nápadech toho chlapíka je kus poezie, jeho humor, fantazie a podivuhodné myšlenkové
přemety dovedou udělat detektivku z jízdního řádu. Rodinná komedie plná humoru a živé hudby vás
přenese do noblesní prvorepublikové atmosféry a ukazuje, jak to vypadá, když se sluha stane de facto
pánem svého zaměstnavatele.

