čtvrtek 28. května 2015
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Popelka je princezna

První ročník krajské postupové přehlídky - Popelka na dlani
se konal v roce 2009. Boleslavská Popelka se dostala z dětských nemocí a pomalu jde do školy. letos jí bude šest let.

Stejně jako každý rok, tak i letos v květnu promění divadelníci nejen ze Středočeského kraje, město automobilů v destinaci plnou fantazie. Sedm pohádkových titulů
se bude ucházet o přízeň diváků i lektorského sboru. Kdo
postoupí na celostání přehlídku, která se koná v listopadu
v královském městě Rakovníku o tom rozhodne v „prvé
instanci“ lektorský sbor ve složení Kateřina Fixová, Pavel
Purkrábek, Zdeněk Janál. Nezbývá než usednout do ztemnělého sálu a nechat se houpat na vlnách pohádkových
příběhů. A pokud hercům na jevišti popřejete štěstí, nic
tím nezkazíte, ale pozor, tiše - pohádka začíná.
Petr matoušek, principál

PROGRAM

čtvrtek 28. května 10:00
Slavnostní zahájení
krajské přehlídky

za účasti náměstka primátora
Mladé Boleslavi Daniela Marka
a ředitele Kultury a.s. M. Prunera
10.00

DUHOVÉ POHÁDKY

aneb Pohádky začínají
Pohádka je vhodná pro děti od 6 let
19.30

BAZÁREK

aneb Host přehlídky
Pohádka je vhodná pro děti i dospělé

8.00

pátek 29. května

WAHURKA A ČUČUDEJOVÉ
aneb Indiánská pohádka
Pohádka je vhodná pro děti od 3 let

10.30

UKRADENÝ MLÝNEK

aneb Zlodějna je všude
Pohádka je vhodná pro děti od 6 let
10.00

sobota 30. května

ČARODĚJNICKÁ POHÁDKA
aneb Rozhodnost nadevše
Pohádka je vhodná pro děti od 3 let

10.00

neděle 31. května

NEOHROŽENÝ MIKEŠ

aneb Nebude to o kocourovi
Pohádka je vhodná pro děti od 4 let
14.00

O MLYNÁŘI JANKOVI
A CECILCE ZE ZÁMKU

aneb kdo se bojí nesmí do lesa
Pohádka je vhodná pro děti od 4 let
16.00

Slavnostní zakončení

aneb Ceny, nominace a oﬁciality

Změna programu vyhrazena.
Rezervace a aktuální změny na
www.divadylko-nadlani.cz
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čtvrtek 28. 5.
10.00

dej si ananas; most

aneb POHÁDKY
ZAČÍNAJÍ
DUHOVÉ
POHÁDKY

První představení letošní
Popelky k nám doputovalo
z dalekého města Mostu.
Dramatizace pohádek Daniely Fischerové zavede diváky
do světa humoru a fantazie.

Autorka předlohy
Daniela Fischerová

19.30
ÍDKY
HOST PŘEHL
režie
scénář
Hrají

DS Tyl; rakovník
aneb POHÁDKY ZAČÍNAJÍ
bazárek

Komorní realistická fantasy na motivy Neila Gaimana.

Jiří Suk
Eva Suková
Hana Pilíková
Ondřej Svoboda

	Ráchel Duchková
	Marta Mikulcová
	Lucie Peterová
	Lukáš Záblocký

Neil Richard MacKinnon Gaiman
(* 10. listopadu 1960, Portchester, Hampshire) je původním
povoláním žurnalista, jinak spisovatel se zaměřením na sci-fi
a fantasy. Je autorem komksů o
Sandmanovi, autor knižní předlohy několika filmů (Hvězdyný
prach, Beowulf, Koralina) a řady
knižních titulů – Dobrá znamení
(společně s Terrym Pratchettem),
Nikdykde, Američtí bohové, Kouř
a zrcadla, Křehké věci. – povídky.

Neil Gaiman

KrÁtCe z DaLŠÍHO PrOGraMU
BAZiliŠeK BeNÁtsKÝ, BeNÁtKY N. JiZerOU

WaHUrKa a čUčUDeJOVÉ

PÁteK 29. 5.
8.00

Kterak se nejšerednější indián Wahurka stal náčelníkem kmene
Čučudejů, a kterak ho z osidel smrti zachránila indiánská dívka
Nataša. Pohádka je provázena zpěvy indiánského kmene, které
se občas výrazně podobají našim lidovkám.

UvÁDÍ BAF ZUŠ BisKUPsKÁ, PrAHA.

UKraDeNÝ MLÝNeK

10.30

Strašný loupežník Krutí brk oloupil babičku o zpívající mlýnek.
Káča s Růženkou se rozhodnou, že mlýnek získají zpět.
Netuší že je čeká cesta do světa kouzel...

DK rUmBUrK

čarODĚJNICKÁ POHÁDKa

Provdají tři roztržité čarodějnice svou nejmladší sestru? Dívejte
se s námi na jejich kouzla a čáry, která se ale nemusí vždy podařit...

Ds vOJAN liBiCe N. CiDliNOU

NeOHrOŽeNÝ MIKeŠ

Klasická činoherní pohádka o statečném kováři Mikešovi. Na své
cestě za štěstí m potká kamarády Bobše a Kubu. Společně se vydají vysvobodit tři ztracené princezny. Co je na cestě čeká a zda
se vše podaří uvidíte v naší pohádce.

Ds tYl ŘÍČANY

O MLYNÁŘI JaNKOVI
a CeCILCe ze zÁMKU
Kdo se bojí, nesmí do lesa! A když už do lesa jde, nesmí pyšně a

SObOta 30. 5.
10.00

NeDĚLe 31. 5.
10.00

14.00

bezmyšlenkovitě slíbit cokoliv! Podaří se zachránit mladou Cecilku ze spárů zlého a vychytralého čaroděje?
AKCE JE PODPOŘENA Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
MINISTERSTVA KULTURY ČR A STATUTÁRNÍHO MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

lidé čtěte!

Divadelní

7. ROČNÍK

ČÍSLO 2/2015
NEPRODEJNÉ

nepravidelný občasník
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K dostání před každým představením
DIVADÝLKA NA DLANI
a na webových stránkách
www.divadylko-nadlani.cz
co najdete v příštím čísle ?
jaro v divadle

Novinky z aktuálního dění v principálském úvodníku

Rozhovor s Romanem Duškem

Další díl z nekonečného seriálu představujícího herce a herečky našeho souboru.
Tentokrát padl los na Romana Duška, srdcem Běláka, duší Sparťana . Na všechno
možné i nemožné se ho ptal Martin Weiss.

a zase se točí

Nejde o Galileovské zamyšlení, ale o aktualitu z doposud přerušeného natáčení autorského seriálu našeho Divadýlka - Máchovi v patách.
Ano opět se točí, a letos by mělo být hotovo.

střípky a střepy z divadýlka
A další informace o práci i životě Divadýlka na dlani

již 15. 6. žádejte u svých knihkupců

