
Čtvrtek Večer – ZUŠ F. L. Gassmanna: 
FAKOF!

Fakof!

Dismanův rozhlasový dětský soubor: 
A bolelo nebe

Koláž z deníků, básní, článků z časo-
pisů vydávaných dětmi v Terezíně, 
dopisů a zápisků do památníčků 
skládá obrazy ze života dětí interno-
vaných v terezínském ghettu.
Scénář vznikl na základě autentických 
textů dětí v Terezíně, byl inspirován 
knihami Dagmar Hillarové Nemám 
žádné jméno, Marie Rút Křížkové a 
dalších.

Divadlo Dagmar: Jak obři přišli do 
Irska aneb Cesta tam a zase zpátky

Poutavou formou divadelního prožit-
ku seznamujeme děti s irskou kul-
turou a necháváme nahlédnout do 
kouzelného světa skřítků a obrů... 
Dá se moře přejít po kamenech? 
Může obr porazit skřítka ve hře na 
schovávanou?! Co uděláte, když jste 
očarováni nicneděláním?!! Spolu s 
dětmi hledáme odpovědi a společně 
vytváříme příběh o obrech, kterým se 
zachtělo ovládnout irské království.

Dobrej matroš, ZUŠ Planá: Apka

Autorská sci-fi o působení mobilní 
aplikace. Může se to stát? I vám?

Hop-hop Ostrov: Útěk

Příběh Saši Tichého a Fangia, chlapců 
velmi rozdílných povah a rozdílného 
zázemí, které náhoda, zvláštní životní 
situace a také trochu strach a pocit 
osamění svedou dohromady.

Kontejner 16 v pokoji 225, 
ZUŠ Jana Štursy: You, generace

Autorská inscenace vznikla na základě 
zkoumání fenoménu youtube. V 
průběhu školního roku soubor zkoušel 
hledat nejrůznější podoby youtuber-
ství i svůj postoj k němu. Na tomto 
základě vznikla divadelní koláž.

KŘEN- ZUŠ Rokycany: Stylistická 
cvičení

Jedna zcela obyčejná situace ze života 

a k ní 99 jazykových obměn - to je 
základní princip Stylistických cvičení 
Raymonda Queneaua v literární 
podobě. Jedna zcela obyčejná situace 
bez zápletky, bez příběhu a k ní 
několik divadelních obměn hledajících 
svůj osobitý styl a radost ze hry - to je 
představení souboru Křen.

KUK!, Praha: Jídelna

Jídelna aneb Vařím, vaříš, vaříme 
je autorskou inscenací souboru 
KUK! (Klub uměleckých katastrof) z 
prostředí školní jídelny velmi volně 
inspirovaná Farmou zvířat G.Orwella. 
“Je jasné, že každý podnik potřebuje 
kvalitní vedení. V gastronomii to platí 
několikanásobně - jde přece o strávní-
ka! Nebo to platí na všech 
pracovištích? Nebo to snad platí na-
prosto všude?

NA POSLEDNÍ CHVÍLI ZUŠ Ostrov: 
Jelizaveta Bam

Ivan Ivanovič a Petr Nikolajevič jdou 
zatknout Jelizavetu Bam.

Taneční studio Light při ZUŠ Na 
Popelce v Praze 5: Máslová Líza

Pohádka o tom, že sen o ideálním 
potomkovi se může rozplynout jako 
máslo v horku.

Torzo na druhou-ZUŠ Turnov: 
Abstraktní žvýkačka

Inscenace autorské poezie dává 
divákovi nahlédnout do duší mladých 
dívek.

Tři boty, ZŠ a MŠ Třebotov: Jak se 
Trivoj smrskl

Trivoj vlastně není zas tak malý, asi tak 
nějak jako ostatní děti. Začal se však 
zničehonic zmenšovat. Jeho rodiče v 
tom vidí další z jeho lumpáren. Děti ze 
soubor Tři boty o Trivojově zmenšení 
(na rozdíl od nás dospělých) vědí své…

Veselé zrcadlo: Wernischáž

Soubor hledal texty na recitaci. Také 
ve sbírkách I. Wernische. Nakonec 
si s nimi začali “tak trochu hrát” . 
Inspirovali je texty ze sbírek Doupě 
latinářů, Kominické lodě, Proslýchá se. 
A vznikla nám divadelní koláž.

Dětské přednesy

Recitátoři: L. Bělohlávková, 
A.Buršová, V. Matějíčka, J. Peškar., 
Š. Ludvíček

Výběr přednesů z celostátní přehlídky 
Dětská scéna, která sdružuje recitáto-
ry od čtvrté do deváté třídy ZŠ. Pět 
recitátorů se s námi podělí o texty, 
které jsou plné hravosti, energie, ale 
také zamyšlení a upřímného sdělení. 

Tour de Přednes

Recitátoři: D. Bleha, P. M. Cibulka, 
M. Dobiášová, A. Rajchlová, J. 
Špaček, M. Šumbera.

Pásmo oceněných přednesů Wolkro-
va Prostějova. Během procházky 
po prostorách DAMU budete mít 
možnost zaposlouchat se do hlasů 
zástupců všech tří věkových kategorií. 
Nebo... Vezmete to někdo za ně? 
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Deti - Vychova - divadlo



NADACE
ŽIVOT
UMĚLCE

SDRUŽENÍ
PRO TVOŘIVOU DRAMATIKU

09.00 - 11.30 
(Libeňská Synagoga)

09.00 - 10.30  Workshop pro pozvanou  
 školu
10.30 - 11.30	 Dismanův	rozhlasový		 	
	 dětský	soubor:	
	 A	bolelo	nebe	

15.00 - 17.00
(Galerie AMU, Malostranské náměstí 12, Praha 1) 

Diskuze	na	téma:
Přesahy	dramatické	výchovy	nejen	
do	jiných	oborů

18.00 - 21.20
(Řetízek)

Ukázky	prací	studentů	KVD	DAMU

Siversteinoviny	(E.	Hadravová,	
N.	Mikulová)
Skála	(Sen	-	S.	Holáková)
Na	jednom	hradě...	u	soudu	(L.	Janyšová,	
P.	Tůmová,	V.	Lőffelmann)
Kupón	(Sen	-	E.	Rojíková)
Na	jednom	hradě...	v	pokojíčku	
(M.	Váňová,	E.	Hadravová)
Svatba	(Sen	-	D.	Prokopová)
My,	zvířata	(Režije:	H.	Franková;	
Hrají:	M.	Šíp,	J.	Mrázek,	J.	Hnilička)

21.20 - 
(Kafe DAMU)

OFF	program	-	Jan	Bružeňák	a	kapela

09.00	-	13.00	První	přesahy
(Divadlo DISK + Řetízek)

09.00 - 09.30	 Zahájení	přehlídky
09.30 - 10.00		Veselé	zrcadlo:	Wernischáž
10.15 - 10.40  Torzo na druhou
	 -	ZUŠ	Turnov:	
	 Abstraktní	žvýkačka
11.00 - 11.30 		NA	POSLEDNÍ	CHVÍLI	ZUŠ		
	 Ostrov:	Jelizaveta	Bam
11.45 - 12.45		Diskuse	o	viděném
11.45 - 13.00		Workshopy	pro	děti

14.00	-	19.30	Druhé	přesahy
(Divadlo DISK + Řetízek)

14.00 - 14.30		 Čtvrtek	Večer,	ZUŠ	F.	L.		 	
	 Gassmanna:	FAKOF!
14.45-15.00  Kontejner	16	v	pokoji	225,		
	 ZUŠ	Jana	Štursy:	
	 You,	generace
15.30-16.00		 Dobrej	matroš,	
	 ZUŠ	Planá:	Apka
16.15 - 17.15		Diskuse	o	viděném
16.15 - 17.30		Workshopy	pro	děti
18.00 - 19.30		 Tour	de	přednes

21.00 - 22.00 
(Divadlo Disk + Malý  taneční sál)

20.30 - 21.20		 KUK!:	Jídelna	
	 -	inspirativní		 představení

20.30 - 21.00		Divadlo	Dagmar:	Jak	obři		
	 přišli	do	Irska	aneb	
	 Cesta	tam	a	zase	zpátky	-		
	 večerníček	pro	děti

21.45 -
(Literární kavárna v Řetězové)

OFF	program:	Koncert	Annešanté

09.00	-	13.00	Třetí	přesahy
(Divadlo DISK + Řetízek)

09.00 - 09.30		 Tři	boty,	ZŠ	a	MŠ	Třebotov:	
		 Jak	se	Trivoj	smrskl
09.45 - 10.00		 Taneční	studio	Light	při			
	 ZUŠ	Na	Popelce	v	Praze	5:		
	 Máslová	Líza
10.15 - 10.45		 KŘEN-	ZUŠ	Rokycany:		 	
	 Stylistická	cvičení
11.15 - 12.15		 Diskuse	o	viděném
11.15 - 12.30		 Workshopy	pro	děti
13.30		 Dětské	přednesy

14.30 - 15.15 
(Divadlo DISK)

14.30 - 15.15  Hop-hop	Ostrov:	Útěk	
	 -	inspirativní	představení
15.15 - 15.30	 Zakončení	přehlídky

PAtek 14.10. Sobota 15.10. nedele 16.10.
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Dekujeme


