
PROGRAM PRO  DĚTI I  RO DIČE
VSTUP Z DA RMA

ČTVRTEK  9. 9. SOBOTA 18. 9.

NEDĚLE 12. 9.

TVŮRČÍ  DÍLNY PRO  DĚTI

SOBOTA 11. 9. NEDĚLE 19. 9. 

SOBOTA 25. 9. 

NEDĚLE 26. 9. 
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19.00 (ve škole)
DIVADLO NOSOROŽEC:  
36 DRAMATAICKÝCH SITUACÍ
Komorní autorské interaktivní představení pro 10 diváků.  
Trošku hororová hra o třiceti šesti možnostech loutkových obrazů. 
Projekt je na pomezí loutkového, objektového divadla a divadla 
materiálu, inspirovaný knihou Georgese Poltiho Šestatřicet 
dramatických situací. 
Pro děti od 5 let ve společnosti rodičů.

16.00 (na zahradě)
ANIČKA A LETADÝLKO:  
VIVY TADY NEBYDLÍ
Víly většinou mívají zvláštní moc. Vivi ji má taky. Je to obrovská 
síla, se kterou je někdy těžké se vyrovnat. Zvlášť pro ulítlou holku 
Vivi, kterou pořád někdo komanduje, usměrňuje a plísní. Tak se Vivi 
rozhodne nikoho ve svém životě nepotřebovat. Být prostě punk.
Pro diváky od 4 let

16.00 (na zahradě)
LOUTKY BEZ HRANIC:  
TŘI KOUZELNÉ DARY
Byl jednou jeden chudý krejčík, neměl nic, jen tři syny a hladovou 
kozu. Synové šli do světa, koza zůstala doma. A jak to bylo dál?  
Nechte se překvapit! Veselá maňásková taškařice se zpěvy 
a poučením, že pravda a Jano musí zvítězit nad chamtivostí  
a zlou kozou.
Pro diváky od 4 let

15.00 (ve škole)
ČESKOSLOVENSKÉ KLACKY:  
MEDAŘ
Joshi nikdy nemusel daleko od vesnice. Pak ale Joshiho sestra 
onemocněla. Teď ho čeká nelehký úkol: dojít až na vršky hor  
a donést odtud pro sestru lék. Je to však nebezpečná cesta,  
ze které se nemusí vrátit živý.
Pro diváky od 9 let 

16.00 (na zahradě)
INSCENACE STUDENTŮ KALD:  
O JAKO OTESÁNEK
O jako obvod
O jako odhodlání
O jako ohrožení
O jako občerstvení
O jako loutkové představení pro děti na motivy známé pohádky 
Pro diváky od 7 let

16.00 (ve škole)
DIVADLO UJETO: O TŘECH  
SESTRÁCH ZE VŠECHMASTÍ 
Na motivy pohádky Jana Wericha Tři sestry a jeden prsten  
z populární knihy Fimfárum. Pohádkově realistický příběh o tom, 
jakých lstí je možné se dopustit, když nechcete přiznat, že  
se výplata proměnila v devět korbelů piva, a zlatý prsten je jen jeden.
Pro diváky od 5 let

16.00 (ve škole)
ROBERT SMOLÍK &  
VERONIKA SVOBODOVÁ /  
SKUPINA ŠŠŠ:  
UPÍR NA KOŠTOFRÁNKU
Josef Váchal roku 1950, inspirován jičínskou legendou o upírovi, 
nakreslil barevnou kresbu s názvem Upír na Koštofránku. Podobným 
způsobem jičínský rodák Robert Smolík, inspirován legendou a tímto 
obrazem, vytvořil barevnou hororovou miniaturu ve formě loutkového 
divadla s kakofonickým zvukovým doprovodem Veroniky Svobodové.
Horor pro dospělé s dětmi od 6 let

16.00 (ve škole)
STUDIO DAMÚZA: ŘEKA
Až půjdeš k řece, podívej se kolem sebe. Řeka je živel, řeka je 
mohutná síla, řeka je zdroj vody, řeka je domov tisíce živočichů.  
Jen dávej pozor, ať se nezmáčíš!
Pro diváky od 2 let

11. 9.  �  18. 9.  �  25. 9. (soboty)
12. 9.  �  19. 9.  �  26. 9. (neděle) 
ve škole vždy od 15.00 – 18.00 hod
RODINNÁ VÝTVARNÁ DÍLNA 
„PROČ UMĚNÍ?“ 
Rodinnou výtvarnou dílnu v rámci festivalu připravila vzdělávací platforma  
Máš umělecké střevo? A dítě se většinou ptá: Co je to umělecké střevo?  
A jaké další otázky vás a vaše děti napadnou ve spojení s uměním?  
Můžu být taky umělec? Uměl bych to taky? Je tohle vůbec umění? Možná  
se dostanete i k zásadní a existenciální otázce: Proč umění? Pokud si nechcete 
o umění jen povídat, máme pro vás spoustu možných a především kreativních 
odpovědí.
Pro děti od 5 let a jejich rodiče.

12. 9.  NEDĚLE 16.00 (ve škole)
KOSMOS – TVŮRČÍ DÍLNA PRO DĚTI
JAKOST + AEROŠKOLA
Knížka Kosmos fyzika a vědce Tomasze Rożka je plná zajímavých informací,  
ale i návodů na pokusy, které si mohou děti samy lehce udělat třeba i doma  
v kuchyni, a vyzkoušet si tak některé zákony vesmíru. Lektoři nakladatelství  
Jakost vybrali speciálně pro tuto dílnu jeden z nich. Společně s dětmi pokus 
uskuteční a pod vedením lektorů z filmové školy Aeroškola natočí děti video  
s návodem, jak na to.
Pro děti od 10 let

Nutná rezervace: tutuali@gmail.com
Maximální počet dětí na dílnu je 10.
Doba trvání dílny bude 2,5 hodiny.


