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ČTVRTEK 17. 5. 2012

MAGAZÍN POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY POPELKA NA DLANI

ZASE NA POČÁTKU

17.
5.
10:00

jak se dělá divadlo

Víte jak vzniká divadelní hra? Co všechno předchází tomu, než se zvedne opona před zaplněným hledištěm? Pak neváhejte a navštivte naše představení.
Uvádí Divadýlko na dlani

19:30 ipnř sepdi sr taat vi ve n í
muži ve zbrani
ní

Sledujte s námi dobrodružství příslušníků Noční ankh-morporské hlídky,
máte jedinečnou příležitost. Zarytí
pratchettologové si, doufáme, přijdou
na své a nezasvěcenci možná propadnou kouzlu placatého zeměplošení.

Uvádí Divadýlko na dlani

18. 5.

A zase stojíme na počátku nového ročníku Popelky na dlani.
Rok přeběhl jak kmitnutí stínu,
vlastně v našem případě překmitly roky dva. V loni jsme
kvůli „zájmu“ Středočeského
kraje i Ministerstva kultury
museli jeden ročník škrtnout
z historie aniž začal. Tentokrát
se sice zadařilo trochu lépe,
ale stejně není všechno tak jak
bych chtěl. Chybí mi trochu
více účastníků na jevišti, trochu více zájmu ze strany insti-

tucích schopných přehlídku finančně podpořit. Ono shánění
a velká nejistota v získáVÁNÍ
fiančních prostředků, pak
vede k tomu, že čas na přípravu se neúměrně zmenšuje.
Ale dosti stesků a lání, všichni
se jistě těšíte na pohádkové
setkávání v Divadýlku na dlani. Tak tedy všem kdo stojí
na i za jevištěm přehlídky,
stejně jako divákům malým
i velkým přeji ZLOMME VAZ
Petr Matoušek, principál

8:30
PRINCEZNA NA HRÁŠKU
Klasická pohádka pro nejmenší na motivy dramatizace Adolfa Tomana.
Divadelní spolek Jiří Poděbrady

10:00

STRACHY ZA VŠECHNY PRACHY
Hlavně nám nesmí strach přerůst
přes hlavu! Další příběhy postaviček Ďulíka a Kokoláče a jejich přátel.
Divadlo Kocábka, Chocerady

18:00

jak byla čertům v pekle zima
Veselá pohádka o čertu Kleofáši, kterého z pekla vystrnadí podvodní čertovští
ministři, aby se ho mohli zbavit. Přinutí
ho hledat ve světě lidí pekelné teplo,
které se záhadně ztratilo. Kleofášovi
se ale na Zemi zalíbí princezna Lenka....
DS při T.J. Sokol Předměřice n. L.

20:00
Vyhodnocení
AKCE SE KONÁ ZA FIANČNÍHO PŘISPĚNÍ MINISTERSTVA KULTURY ČR A STATUTÁRNÍHO MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

FOTO OHLÉDNUTÍ

