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Zahajovací slovo

Kontakty na soubory

Dobrý festival přeji!

Kabaret Sauvignon // Brno
fb:
facebook.com/kabaretsauvignon
e-mail: kabaretsauvignon@gmail.com

Jsem velice rád, že mohu pošesté napsat několik
úvodních slov k dalšímu ročníku našeho festivalu divadelníBAF!. Není to obvyklá otřepaná fráze, snad ani
z prvního ročníku jsem neměl takovou radost jako z toho
letošního. V lecčems jsme se vrátili na začátek, jak se
někdy říká v politice, že to chce „návrat ke kořenům“,
k „autentické politice“, nám se to vskutku podařilo. Aniž
bychom to chtěli.
Vloni jsme s nadsázkou jubilovali, však byl pátý
ročník, a netušili jsme, že brzy budeme řešit, jak to zařídit, aby také nebyl ročníkem posledním. Vše se nakonec
povedlo, trochu jsme si připomněli právě první ročník,
kdy jsme si v září řekli, že festival uděláme, a do listopadu ho skutečně udělali. Šlo to bez jediné koruny
dotací či něčeho podobného, stejně jako letos. Pravda,
nyní jsme bohatší o mnoho zkušeností, kontaktů, přátelství a lidí v organizačním týmu, a to je největší bohatství
našeho festivalu. Díky všem!
Myslím, a doufám, že nás čeká dobrý ročník.
Nebudu psát, na které divadlo se těším nejvíce, když si
pročítám program, těším se na všechna. Některá znám
a vím, že jsou skvělá, některá neznám, o to zvědavější
na ně jsem. Nejvíc se beztak těším na diskuze a rozbory,
vždyť vidět nějaké divadlo, to můžeme docela často, ale
podebatovat si o něm, nahlas o něm přemýšlet, s jeho
tvůrci, s ostatními divadelníky, s lektory, to je docela
vzácné.
V době, které zdá se vládnou rychlé úsudky
a zjitřené emoce, bude jistě osvěžující najít si kout dobře
naladěných lidí otevřené mysli. V době, kdy „názory“
jsou pro nás zbraně, kterými mlátíme soupeře po hlavě
a urážíme je, bude příjemný nezvyk chápat názory
a kritiky jako něco, nad čím lze přemýšlet, co je inspirativní a co nás posouvá dál.
Festival jsme připravili a zorganizovali, v něčem
snad dobře, v něčem by se určitě dalo lépe, ale beztak festival bude právě takový, jaký si ho uděláme my
všichni, kteří na něm budeme. Doufám a věřím, že se
nám povede udělat si dobrý šestý divadelníBAF!
Alexandr Průša

ČERVIVEN // SPgŠ Krnov
web:
www.cerviven.bloger.cz
e-mail: fialkapetra@seznam.cz

tiráž
šéfredaktor
Matěj Málek
typografie
Matěj Málek
sazba

Vdova po kapitánovi dunajské paroplavební
společnosti // Praha
fb:
facebook.com/vdovapokapitanovi

Matěj Málek
komix
Matěj Málek

DS Samodiv (pod Samoděj, z.s.) // Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav
web:
www.samodej.cz
fb:
facebook.com ›› Samoděj, z. s.
e-mail: info@samodej.cz,
jirinka.j@seznam.cz

redaktoři
Alexandr Průša,
Petra Coufalová,
Veronika Pelcová

DS Štěk // Středisko volného času Opava
fb:
facebook.com ›› Štěkací planeta
e-mail: ds.stek@seznam.cz

Ochotnicko-čtenářská beseda Orlice // Potštejn
web:
www.divadlo.potstejn.cz
e-mail: divadlo@potstejn.cz

Divadlo Dostavník Přerov // Přerov
web:
www.divadlodostavnik.cz
fb:
facebook.com/DivadloDostavnikPrerov
e-mail: stan.hilbert@gmail.com

podpořili nás

Program
18. listopadu, pátek

19. listopadu, sobota

20. listopadu, neděle

15:00–15:50 // malý sál

11:00–12:30 // malý sál

11:00–12:25 // velký sál

Jde o princip
ČERVIVEN (Krnov)

17:40–18:40

debata
ČERVIVEN

19:00–19:40 // velký sál

Na divadle

Divadelní duo ToŤ (Praha)
20:00–20:30

debata

Divadelní duo ToŤ
21:00–21:30 // velký sál

Nářek mravence

Vdova po kapitánovi dunajské
paroplavební společnosti (Praha)
22:00–22:30

debata

Vdova po kapitánovi dunajské
paroplavební společnosti

Dílna

Loutka beze slov aneb divadlo obrazu
(vede Lukáš Musil)
13:30–15:00 // velký sál

Bůh Masakru

DS Samodiv (Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav)
15:30–16:00

debata

DS Samodiv

Dělali jsme v Brně
divadelní festival…

Andělům sedí rock’n’roll

Ochotnicko-čtenářská beseda Orlice
(Potštejn)
12:45–13:50 // velký sál

Honzo, vstávej!

Divadlo Dostavník Přerov
14:00–15:00

debata

…ale stejně nám
na něj chodili lidi.

Ochotnicko-čtenářská beseda Orlice,
Divadlo Dostavník Přerov

16:05–16:30 // malý sál

Výběr z hrozných

Kabaret Sauvignon (Brno)
16:45–17:30 // velký sál

Sněhurka a trpajzlíci
DS Štěk (Opava)

18:00–19:00

debata

Kabaret Sauvignon, DS Štěk
20:00 // velký sál

Koncert: Vašek Svoboda

a poté volná zábava, popíjení, zpívání,
debaty…

Tak jsme ho
přesunuli do Líšně.

