čtvrtek 28. května 2009
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Popelka jako na dlani

PROGRAM

Neuvěřitelné se stává skutečností. Divadýlko
na dlani produkuje krajskou přehlídku.
Odborná porota, která
případně nominuje představení na celostátní přehlídku ve složení Kateřina
Fixová, Pavel Purkrábek
a Zdeněk Janál, je připravena vést po každém čtvrtek 28. května 10:30
Slavnostní zahájení
představení
rozborové
krajské přehlídky
semináře a s každým za účasti
primátora Mladé Boleslavi
souborem probrat jeho
klady i zápory, upozornit čtvrtek 28. května 10:40
Spravedlivý Bohumil
na sporné momenty a poaneb Pohádky začínají
Pohádka je vhodná pro děti od 5 let
chválit, či ocenit momenty
V úvodu jsem zmínil, že výjimečné.
čtvrtek 28. května 15:00
Divadýlko
“produkuje“.
S čerty nejsou žerty
aneb Nezáhrávejte si s nimi
Tedy pochopitelně, že ne Vše je připraveno, zbýPohádka je vhodná pro děti od 8 let
zcela samo. S finančním vá jen přivítat soubory
přispěním dorazil Středo- a hlavně diváky.
pátek 29. května 10:30
Ďulík a Kokoláč jdou na rozhlednu
český kraj a především
aneb Netradiční výlet
Pohádka je vhodná pro děti od 6 let
Statutární město Mladá Doufám, že přehlídka
Boleslav, jehož primátor činoherního divadla pro
pátek 29. května 15:00
převzal nad přehlídkou naše nejmenší si najde
Královna Koloběžka I.
příznivce
i
v
řadách
běžoficiální záštitu.
aneb Tak trochu Fimfárum
Pohádka je vhodná pro děti od 6 let
ných diváků a jejich ratoDalší, kdo radou a pomocí lestí a stane se součástí sobota 30. května 10:00
přiložil ruku k dílu, je orga- pravidelné roční nabídky Poněkud ztracená princezna
aneb Kdo ji najde
nizace NIPOS-ARTAMA, našeho Divadýlka.
Pohádka je vhodná pro děti od 4 let
zřizovaná Ministerstvem Stejně tak doufám, že si i
neděle 31. května 10:00
kultury ČR, jmenovitě Si- inscenátoři a divadelníci
Jablka mládí
mona Bezoušková, dobrá budou hledat cestu k nám
aneb A jedna pohádka na závěr
i
mimo
čas
přehlídky.
duše mnoha přehlídek.
Pohádka je vhodná pro děti od 5 let
Od čtvrtka 28. května
do neděle 31. května se
uskuteční v prostorách
Divadýlka NOVANTA na
dlani 1. ročník krajské přehlídky činoherních divadel
hrajících pro děti. Přehlídka je soutěžní a porota
má právo nominovat na
celostátní přehlídku POPELKA do Rakovníka
jedno představení.

Ve čtyřech hracích dnech Držme si tedy všichni nase představí divákům vzájem palce a tiše...
a odborné porotě šest
představení ze Středo- pohádka právě začíná...
českého kraje určených
Petr Matoušek, principál
výhradně pro dětského
diváka.
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neděle 31. května 14:00
Slavnostní zakončení
aneb Ceny, nominace a oficiality

Změna programu vyhrazena.
Rezervace a aktuální změny na
www.divadylko-nadlani.cz

Co vás čeká a nemine...

Přinášíme ve zkratce průřez festivalem, tím, co vás čeká, a pokud se rozhodnete strávit poslední květnový týden v našem divadle, tak vás to ani nemine. Tedy čtěte, dívejte
se a vybírejte.
Díky tomu, že máme mož- světla a podobně.
Čtvrtek 28. května
nost využívat za solidních Neopomínáme ani kontakt
podmínek
profesionální s dětskými diváky, dvě
10:30
nahrávací
studio,
může- mírně komické postavy voSlavnostní zahájení
Přehlídku slavnostně zahájí me na tomto poli využívat jenských verbířů umožňují
primátor Statutárního města skutečně kvalitní nahrávky svými výstupy vtáhnout děti
a mixy zvuků.
do děje a učinit z nich tak
Raduan Nwelati.
Bohužel pravda je taková, přímé spolutvůrce předstaže děti mají dnes k dispo- vení.
zici takové technické vy- Věřím, že se nám touto no10:40
moženosti, že s Kašpárkem vou pohádkou podaří naváSpravedlivý Bohumil
a Škrholou je už asi těžko zat na předchozí úspěšný
Karel Pleiner - Mirek Píša
ohromíte. Ale my nechce- pohádkový titul Královna
DS Tyrš Lány
me rezignovat na dětského Koloběžka.
Divadelní soubor Tyrš z pre- diváka a poslední zkušezidentského města Lány nosti s dětským muzikálem
přiveze pohádku Spraved- nám daly za pravdu v tom,
15:00
livý
Bohumil.
S
čerty
nejsou žerty
DS Tyrš Lány
Představení
Divadlo hudby Nymburk
volně
vychází
Účast nymburského Hudebz klasického díla
ního divadla, ač původně
Boženy
Němneplánovaná, jistě potěší
cové a je koncivelké i malé. (Divadlo hudpováno tak, aby
by zaskočilo za Hálkovo
zaujalo dnešní
divadlo, které se nemohlo
děti odkojené tezúčastnit z personálních
levizními kouzly,
důvodů). Titul, který se
počítači a jinými
rozhodli inscenovat, jistě
zázraky mediální
všichni důvěrně známe z
techniky. Přitom
televizní obrazovky. Příběh
však chce zamladého Petra Máchala,
chovat i všechny
kterého zlá macecha vyplusy, které přihnala ze mlýna, je více než
náší divadlo jako
znám. Nymburští si pro nás
jiný druh sdělení
podle jejich slov připravili
oproti televizi či
že když spojíme využití představení plné smíchu a
filmu.
Díky kmenovému autoru nejnovější techniky s téma- písniček. Máme se tedy na
hudby souboru Mirkovi Pí- tem, které je dětem blízké co tešit.
šovi jsme mohli pohádku a v neposlední řadě s huddoplnit původními písnička- bou, děti reagují a přijmou
mi, jak je ostatně u našeho představení za své.
souboru zvykem od samého I v pohádce Spravedlivý
začátku. Scénická hudba Bohumil pokračujeme ve
má důležitou roli v navození využívání nové techniky
správné atmosféry, proto- a v jejím zapojení do „žiže pohádka by měla být vého“ divadla. Kromě již
trochu strašidelnější, zcela zmíněných zvukových kouv duchu původní předlohy. zel budeme používat také Divadlo hudby Nymburk
různé světelné efekty, UV
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Pátek 29. května

10:30

Ďulík a Kokoláč jdou na
rozhlednu
KOCÁBKA, Chocerady
Úsměvné představení o
dvou kamarádech, jejichž
společné cesty rozhodně
nejsou přímé. Ale přestože
mají každý své chyby, scházejí se spolu rádi, protože
pak nejsou sami.
Oba autoři - Jiří Cinkejs a
Vladimír Šíma - jsou zároveň i protagonisty předsta-

Kocábka Chocerady

vení. A pokud se ptáte, proč
jejich divadlo nese poněkud
neobvyklý název, poslechněte si, co o tom říkají oni:
„Protože Kocábka je vlídné
slovo, navozující příjemný
pocit kolébání pod slunečními paprsky, šoupli jsme
ho do názvu. Proto nemůžeme hrát tragédie, dramata, nýbrž naopak.“

15:00

Královna Koloběžka I.
Divadlo Netopýr,
Týnec nad Sázavou
Kdo by neznal pohádku
Jana Wericha. A navíc, kdo
by neznal dívku oděnou jen
v rybářské síti. Pro mnohé
tatínky je to jen sen, nic než
pohádka. Ruku na srdce,
kdo by odolal bosé dívce
na koloběžce. Ovšem zde
nepůjde o představení pouze a výlučně pro tatínky, ale
právě pro vaše ratolesti. A
jestli náhodou nevíte, jak to
bylo doopravdy s mladou královnou, přijďte se podívat na
představení souboru Netopýr z Týnce nad Sázavou.

Sobota 30. května

10:00

Poněkud ztracená princezna
DS Sokol Předměřice n/L
Pohádky o princeznách
má rád snad každý. Divadelní soubor z Předměřic
nad Labem nám přijede v
sobotním dopoledni zahrát
pohádku o jedné téměř
ztracené princezničce...
Nedělě 31. května

10:00

Jablka mládí
DS Tyl Čelákovice
Divadelní soubor z Čelákovic si vybral hru Jarmily
Černíkové Jablka mládí,
který čerpá z poetiky rómských pohádek.

Netopýr Týnec nad Sázavou

Tyl Čelákovice

14:00

Slavnostní zakončení přehlídky a vyhlášení výsledků
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Léto na dlani se blíží
7. - 19. července 2009

Jako každý rok, tak i letos se s příchodem
prázdnin rozběhne letní plenérová scéna Divadýlka na dlani - Léto na dlani. V letošním
roce zahájíme Léto na dlani již po deváté, a to
v úterý 7. července.

Více inormací najdete na
našich webových stránkách:
www.divadylko-nadlani.cz

Podrobný program zatím
ještě nebyl uzavřen, ale
už teď vám můžeme slíbit,
že se pokusíme přivést to
nejlepší z nejlepšího. A to
jak na poli divadelním, tak
i v doprovodném programu hudebním. Už teď se
můžete těšit na soubory
z okolí - účast přislíbilo
Mnichovo Hradiště a Dobrovice. Bakovský soubor
prozatím váhá. Další hry
jsme vybírali na celostátní
přehlídce činoherního a hudebního divadla Divadelní
Děčín 2009. Odtud na divadelní letní festival poputují představení Plný kapsy
šutrů divadelního souboru
z Brna, Benátky pod sněhem divadelního souboru
SemTamFór ze Slavičína.

V jednání je pohádkové
představení
Divadelního
souboru Tyl z Rakovníka
- Tajuplný ostrov.
Všechna představení odpovídají dramaturgii, kterou jsme pro letní měsíce
naplánovali již v zárodku
festivalu - tedy jsou veselá, komediální a polechtají
především vaši bránici.
Zastáváme totiž názor, že o
prázdninách mají závažná
témata jít stranou.
Pokud tedy v termínu 7. až
19. července zůstáváte v
Mladé Boleslavi a chcete
se večer trochu pobavit,
navštivte letní plenérovou
scénu Divadýlka NOVANTA
na dlani, která nese název
LÉTO NA DLANI 2009.

Výtvarná soutěž

Divadýlko na dlani, jako
pořadatel krajské postupové přehlídky POPELKA NA
DLANI vyhlašuje výtvarnou
soutěž pro 1. stupeň základních škol:
NAKRESLI POHÁDKU
Úkolem přihlášených je
volnou výtvarnou technikou
zobrazit obecně termín “pohádka“. Co si děti pod tímto
slovem představují. Přihlásit
se mohou jednotlivci i třídní
kolektivy.
Všechny práce budou vystaveny při letním plenérovém festivalu Léto na dlani.
Uzávěrka příjmu prací:
30. 6. 2009
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na vernisáži výstavy - „Nakresli
pohádku“ 7. 7. 2009 od
18:00 hodin.
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zdarma - neprodejné

