Zahajovací slovo

Kontakty na soubory

Dobrý den, ahoj, vítejte, zdar a sílu, pěkný večer, dobré
ranko, příjemné divadelní zážitky přeji!

Divadelní spolek Dialog // Brno
web:
www.dsdialog.org
fb:
facebook.com/dsdialog
e-mail: riha@mdb.cz

Začíná sedmý ročník našeho festivalu. Sedmý
ročník. To je číslo… co to číslo vlastně znamená? Že už
spousta z vás, nebo aspoň někteří, budou náš festival
důvěrně znát. Že lidé, kteří ho chystají od začátku či od
prvních let, něco vydrží nebo mají festival fakt rádi. Protože vydržet tolik let s naším náčelníkem… Že myšlenka
festivalu asi nebude úplně od věci, když tolik let divadla
jezdí a mnohá se vracejí. Že člověk párkrát přemýšlel,
jestli už toho nenechat být a nevymyslet něco nového.
Anebo nevymýšlet nic a mít zkrátka jen více času. Že
už člověk párkrát tuhle myšlenku zavrhl. Že díky festivalu máme několik dobrých přátel, známých a víme o
spoustě skvělých lidí. A možná spoustu dalšího.
Ani letos se nevyvaruji svého oblíbeného mudrování, že pokud se všichni na náš festival sjedeme s tím,
že si ho chceme užít, tak si ho aj užijeme. Těším se na
následující čtyři dny plné divadla, diskuzí, přemýšlení,
horečného dohánění, trémy, stresu, úlevy, radosti a kdovíčeho dalšího. Těší mne, že jste zde s námi, a vážíme si
toho, že tu s námi budete trávit svůj čas. A vynasnažíme
se, aby to byl dobře strávený čas!

Divadlo Hysterie // Trošku z Brna, trošku z Prahy,
trošku z Olomouce a trošku ze Šumperku
web:
www.divadlohysterie.cz
fb:
facebook.com/divadlohysterie
e-mail: stepan.gajdos@email.cz

DS Břetislav // Břeclav
web:
www.divadlo-bretislav.cz
fb:
facebook.com/DivadelniSouborBretislav
e-mail: bretislav.ds@gmail.com

DS Diverzanti // Brno
fb:
facebook.com ›› Diverzanti
e-mail: katerina.volankova@seznam.cz

KUK-u-řice // Praha
web:
www.kukdivadlo.cz
e-mail: ivanasobkova@seznam.cz

Svatopluk // Hodonín
e-mail: jasekv@tiscali.cz

Zbytky // Most
e-mail: barbora.greeova@premosteni.eu

Zpátečníci // Praha
web:
www.kukdivadlo.cz
e-mail: ivanasobkova@seznam.cz

ZUŠ Ježkova při gymnáziu J. E. Mendela // Brno
e-mail: j.zackova@gmail.com

Sáša Průša
festivalový náčelník

tiráž
šéfredaktor
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

DS Stinné Stránky // Most
e-mail: pavel.skala@premosteni.eu

typografie
Matěj Málek
sazba
Matěj Málek
komix
Matěj Málek
redaktoři
Alexandr Průša,

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

podpořili nás

Program
23. listopadu, čtvrtek

25. listopadu, sobota

26. listopadu, neděle

19:00—21:00 // velký sál

10:00—10:40 // velký sál

10:00–10:50 // velký sál

Sestup Orfeův
DS Břetislav

21:20—21:40 // malý sál

Apokryfy

Kabaret Sauvignon
21:50—22:40

debata

DS Břetislav, Kabaret Sauvignon

Může za to štrúdl!
KUK-u-řice

11:45—12:45

debata

KUK-u-řice
14:00—14:40 // velký sál

Gerta

Zpátečníci
15:15—15:55 // malý sál

24. listopadu, pátek
15:30—16:40 // malý sál

Hřbitovní aktovky
Svatopluk

17:00—17:35 // velký sál

Stále dokola
Stinné stránky

18:00—19:00

debata

Svatopluk, Stinné stránky
20:00—21:05 // velký sál

Hra na Zuzanku

Divadelní spolek Dialog
21:20—21:50

debata

Divadelní spolek Dialog

Bridge Jones

ZUŠ Ježkova při gymnáziu J. E. Mendela
16:15—17:15

debata

Zpátečníci, ZUŠ Ježkova při gymnáziu
J. E. Mendela
17:30–18:55 // velký sál

Sebestředná samota

DS Samodiv (pod Samoděj, z.s.)
19:45–20:10 // velký sál

My story
Zbytky

20:30–21:30

debata

DS Samodiv (pod Samoděj, z.s.), Zbytky

Ty, Berte, kdyby sis
měl vybrat…

Po stupních civilizace
KUK-u-řice

11:10–12:40 // malý sál

Cesta kolem světa za 80 dní
Divadlo Hysterie

13:00–14:00

debata

KUK-u-řice, Divadlo Hysterie

…radši bys bydlel
v Líšni nebo bys
organizoval
divadelní festival?

14:30–15:20 // velký sál

Nechtěná útěcha
DS Diverzanti

15:35–16:05

debata

DS Diverzanti

No… Vona ta Líšeň
nakonec není
tak špatná, že jo…

