Katalog
představení pro školy
únor – květen 2019

Pátek 22. února v 10.00 hodin

PYŠNÁ PRINCEZNA

/ Božena Němcová
Divadelní společnost Julie Jurištové, Praha
Pohádka s písničkami na motivy Boženy Němcové.
V Půlnočním království žije pyšná princezna Krasomila. Když odmítne
ruku krále Miroslava, ten se za ní vydá do jejího království v přestrojení
za zahradníka. Vypěstuje zpívající květinu a najde si cestu k srdci pyšné
princezny. Jejich lásku chce překazit rádce, který Půlnoční království
ovládá. Miroslav a princezna proto uprchnou a na útěku zažijí nečekaná
dobrodružství. Princezna se nakonec dovídá, že její milý není zahradník,
ale král a nic už nestojí v cestě pravé královské svatbě..
Hrají: Klára Jelínková / Klára Kučerová , Jan Knespl, Julie Jurištová,
Hana Tunová, Milan Duchek / David Schneider, Josef Vaverka / Michal
Kuboušek
Představení pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a pro veřejnost
Délka představení 65 minut
Vstupné 70 Kč

foto: Divadelní společnost Julie Jurištové

Středa 27. února v 10.00 hodin

PUTOVÁNÍ ZTRACENÉ KAPKY
ANEB CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY
/ V. Beneš
Divadlo Kapsa, Andělská hora

Každému se určitě v dětství stalo, že si v zimě postavil sněhuláka, který
s příchodem jara roztál. Zůstaly po něm pouze loužičky a starý rozbitý
hrnec, který mu dříve zdobil hlavu. Ten kdo má rád dobrodružství, může
nasednout do tohoto kouzelného hrnce a vydat se za ztracenou kapkou
do říše fantazie a kouzel.
Činoherní, výpravný a dobrodružný muzikál, který malým zvědavcům
napoví, jak funguje koloběh vody v přírodě.
Hrají: členové zájezdové divadelní scény Divadlo Kapsa
Představení pro MŠ, I. stupeň ZŠ i pro veřejnost
Délka představení 50 minut
Vstupné 60 Kč

foto: mslaurinka.cz, kultura.slansko.cz

Pátek 22. března v 8.30 a v 10.30 hodin

PLAY THE GAME

/ Jan Vejražka, Natálie Pleslová
Divadlo Lampion, Kladno
Jaká hra je nejlepší na světě? Je to ta, od které se nedokážete odtrhnout,
i když vás máma volá k obědu... a vy ještě před večeří dohráváte poslední level? Nebo je to ta, kterou jednoduše nejde přestat hrát, i kdybyste
sebevíc chtěli? Virtuální realita se stává nebezpečnou skutečností...
Městem otřásá kriminální případ malých hráčů, kteří se ztrácejí ze svých
zavřených pokojů. Dokáže ho někdo vyřešit? A co zákeřný Pán videoher?
Může ho opravdová láska porazit? Příběh vášnivého hráče Lukáše vám
dokáže, že ty nejlepší věci v životě nenajdete na obrazovkách svých
počítačů, mobilů a tabletů, ale v opravdovém světě, ve své rodině a mezi
kamarády.
A teď už stačí stisknout jediné tlačítko!
"START"
Hrají: Diana Hauptová, Marie Švestková, Lukáš Bouzek, Jiří Šponar, Jan
Vejražka
Představení pro 2. stupeň ZŠ i pro veřejnost
Délka představení 60 minut
Vstupné 60 Kč

foto: Divadlo Lampion, Kladno

Středa 27. března v 10.00 hodin

BESEDA S JOSEFEM KLÍMOU
NA TÉMA KRIMINALITA MLÁDEŽE
Téma besedy vychází ze skutečných případů, které Josef Klíma jako
novinář, spisovatel, scénárista a reportér prožil, napsal nebo natočil.
Pořad je v rámci primární prevence mládeže speciálně zaměřen na
mezní situace, v nichž se žáci mohou kvůli nedostatku zkušeností stát jak
pachateli, tak i oběťmi trestné činnosti. Účastníky besedy Josef Klíma
seznámí s řadou zajímavých, varujících i dech beroucích příběhů ze své
novinářské praxe. V závěru besedy také poskytne prostor pro dotazy
související s uváděnou problematikou.
Pořad pro studenty SŠ a SOU i pro veřejnost
Vstupné 70 Kč

foto: Robert Vano

Pátek 12. dubna v 8.30 hodin

MAKOVÝ MUŽÍČEK

/ František Nepil
Divadlo Drak, Hradec Králové
Příběh o chlapečkovi maličkém jako zrnko máku. Divadelní adaptace
legendární dětské knížky Františka Nepila.
Byla jednou jedna babička, a ta byla tak chudá, že neměla nic než malou
chaloupku a v ní dědečka. A byl také dědeček, který zase neměl nic než
chaloupku a babičku. Přestože toho měli tak málo, žili si docela spokojeně. Až jednou si takhle domů donesli makové zrníčko…Příběh se odehrává na nočním stolku v pokojíčku malé holčičky, která podobně jako
spoustu jiných dětí nemůže večer usnout. Naštěstí je tu pro podobné
případy Útvar rychlého uspávání, který se spouští z lustrů či vylézá ze
šuplíků, aby zastoupil únavou přemožené rodiče. A selže-li i on, pak musí
na makovici přiletět odborník z největších, Makový mužíček. Ten sebou
přináší modrý soumrak, klidný spánek a konejšivé sny.
Hrají: Petra Cicáková, Dominik Linka, Milan Hajn, Milan Žďárský, Petra
Lustiková
Představení pro MŠ, 1. stupeň ZŠ i pro veřejnost
Délka představení 50 minut
Vstupné 60 Kč

foto: J. N. Jelínek

Čtvrtek 2. května v 10.00 hodin

HONZA A ZAKLETÁ VÍLA
/ František Nepil
Divadlo Pohádka, Praha

V pohádce Honza a zakletá víla ožívá neobyčejně obyčejný příběh, ve
kterém se setkává několik divadelních technik - od klasické činohry, přes
zpěvohru, pohybové divadlo, pantomimu až k černému divadlu.
Výpravná malovaná scéna a kostýmy umocněné luminiscenčním
prostředím, srozumitelný příběh a řada melodických písniček, to je už jen
výčet ověřených praktik tvorby Divadla Pohádka.
Hrají: členové zájezdové divadelní scény Divadlo Pohádka Praha
Představení pro MŠ, 1. stupeň ZŠ i pro veřejnost
Délka představení 60 minut
Vstupné 60 Kč

foto: Divadlo Pohádka Praha

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

22. 2.

PYŠNÁ PRINCEZNA

70 Kč

v 10.00

27. 2.

PUTOVÁNÍ ZTRACENÉ
KAPKY ANEB CESTA ...

60 Kč

22. 3.

PLAY THE GAME

v 10.00

27. 3.

BESEDA S JOSEFEM
KLÍMOU NA TÉMA ...

70 Kč

12. 4.

MAKOVÝ MUŽÍČEK

60 Kč

HONZA A ZAKLETÁ VÍLA

60 Kč

v 10.00

v 8.30

2. 5.

v 10.00

v 8.30
v 10.30

60 Kč

Písemné objednávky zasílejte do 10. 2. 2019
na adresu Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře,
Masarykova 128, 284 01 Kutná Hora.
Objednávat lze i elektronicky na e-mail
skolniporady@centrum.cz
Kontaktní osoba pro objednávání školních pořadů
je paní Markéta Petránková.
Na telefonické objednávky nebude brán zřetel.
Děkujeme za pochopení.
TĚŠÍME SE NA VÁS V TYLOVĚ DIVADLE!

