Literatura na jevišti MDK 2019/2020
dramaturgický plán divadelních představení pro MŠ, ZŠ a SŠ ve školním roce 2019 – 2020

1. část – Podzim 2019

A) Představení pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
23. 9. po 8.30 + 10.30

Ať žijí strašidla / D. Bartůňková
Pohádkový muzikál o obyvatelích jednoho strašidelného zámku, které chce
z jejich domova vyhnat lstivý starosta. Naštěstí jim může pomoci dobrosrdečná
dívka Hermína, která sem zabloudila…
Délka: cca 65 minut
Metropolitní divadlo Praha
Více na: metropolitnidivadlo.cz
14. 10. po 8.30 + 10.30

O princezně, která ráčkovala / M. Kristenová, Z. Rytíř
Divadelní podoba známé televizní pohádky o rozmazlené princezně, zrádném
rádci a královně s hypochondrií. To však není nejpodivnější. Všichni ráčkují,
protože to princezna považuje za znak urozenosti a vznešenosti. A tak
nezbývá, aby syn chůvy vzal rozum do hrsti a napravil princezně hlavu.
Délka: cca 65 minut
Divadlo Scéna Olomouc
Více na: www.divadloscena.cz
25. 11. po 8.30 + 10.30

Velká dobrodružství malého brouka / L. Jeník
Střevlík Pepa žije na louce s kamarádem Jardou zlatohlávkem.
Jejich život je plný lučních dobrodružství, ať je to setkání
s cizokrajným broukem Jimem, datlem Herbertem či zlým sršněm
Karlem. Pepa dokáže překážky překonat s humorem a písničkami.
Délka: cca 60 minut
Divadlo Za2 Praha

Více na: divadloza2.webmium.com

B) Představení pro 5. – 7. roč. ZŠ
8. 10. út 8.30 + 10.30
Masaryk aneb z C.K. skrz T.G.M. do ČSR / O. Lázňovský
Jak představit mladším žákům moderní formou vznik republiky tedy poučit je a ještě přitom pobavit? Zvolte únikovou hru
Masaryk! Neb jen on vás dokáže vyvést z klece mocnářství a
zdárně dovést k demokratické svobodě nazvané
Československo! Představení na pomezí divadelního
dokumentu a únikové divadelní hry, jehož cílem je pomocí
divadelní interakce přiblížit život T.G.M. a vznik první
Československé republiky.
Divadlo AHA! Praha
Více na: www.divadloaha.cz

C) Představení pro 8. – 9. roč. ZŠ a studenty SŠ
4. 11. po 9.00 + 10.30
Tisíce let hudby aneb Baroko pro oko / Martina Čechová
Zábavně-vzdělávací představení seznamuje mladé
diváky vtipnou formou s dobou baroka u nás i v
Evropě. Od konce třicetileté války, rámované ráznými
vojenskými písněmi a popěvky se mladí diváci
přenesou do blahobytu Francie za vlády Ludvíka XIV,
seznámí se s jeho dvorním skladatelem Lullym i
divadelníkem Moliérem. Při cestě do Itálie se setkají s
Vivaldim a pobaví na nikdy nekončícím karnevale, aby
cesta Evropou i historií pokračovala do Německa za
Bachem a Anglie za Händelem. To vše proloženo
živými hudebními vsuvkami pardubických filharmoniků,
divadlem a řadou zajímavých informací o této
umělecky rozkošatělé době. Výborná kompilace
vhodná pro hodiny dějepisu, hudební výchovy i literatury zároveň.
Délka: cca 60 minut
Východočeské divadlo Pardubice
Více na: http://www.vcd.cz/

D) Představení pro studenty SŠ
6. 11. st 10.00
Číňani / M. Frayn
Anna Fixová a Jaromír Nosek v desítce rolí neskutečně
svižné a vtipné komedie o jednom večírku, kam dorazí
spousta nečekaných hostí a nešťastní hostitelé dělají vše
pro to, aby se setkání nezměnilo ve společenskou bitvu.
Pro studenty je to ideální ukázka toho, jak se dva herci
jednoduchou změnou kostýmu, ale i hereckého rejstříku,
dokáží /mnohdy až filmovým střihem/ změnit v řadu
divadelních postavu.
Délka: cca 65 minut
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Více na: www.divadlopribram.eu

Rezervace na internetu od pondělí 9. září 7.30 hodin

Upozornění
Naše doporučení pro dané věkové kategorie žáků je spíše orientační pro vás, pedagogy.
Své žáky znáte lépe, než my, takže doporučujeme podívat se na stránky konkrétních divadel,
kde jsou jednotlivá představení prezentována podrobněji /často i videoukázkami/ a rozhodnout
se dle vlastního úsudku. Všechny nabízené tituly jsou prověřené a námi vřele doporučované.
Vaše rezervace budou usazovány na konkrétní sedadla v pořadí, jak přicházejí objednávky. Proto
rezervujte včas, neboť některá představení bývají velmi rychle vyprodána /objednávky v den zahájení
rezervací přicházejí hned od 7.30 i po minutách/ - mnozí z vás se zlobí, že deset minut po zahájení
prodeje jste již „nesehnali“ místa, ačkoliv byla vaše rezervace rychle odeslána a přišlo vám
automatické potvrzení o jejím přijetí /to je pouze potvrzení přijetí vaší rezervace - tedy že „stojíte ve
frontě“ - nepotvrzuje, že máte místa blokovaná/ – to jsou případy, kdy školy jen dvě, tři minuty před
vámi zaplnily naše nenafukovací divadlo stovkami svých žáků. Na internetu se ale zaplněnost a
vyprodanost neobjeví hned, musíte počkat na písemné elektronické potvrzení, že vaše škola/třída, má
požadovaná místa opravdu rezervována.
Vězte, že se snažíme vyhovět všem a případě velkého zájmu o některý z titulů, který přesáhne
kapacitu divadla, se snažíme ihned jednat o dalším představení stejného titulu v nejbližším možném
termínu. Přesto průběžně sledujte stránky divadla www.divadlokolin.cz, kde v sekci školy vždy naleznete
konkrétní informace o obsazenosti představení či přidaných titulech a nových termínech.
Prosíme Vás také o zpětnou vazbu na zhlédnutá představení i programovou skladbu pro školy /či Vaše
přání/. Pište na drahovzal@divadlokolin.cz. Vaše názory a postřehy jsou opravdu velkým pomocníkem
při výběru dalších představení. Ač se snažíme přivézt pro Vás co nejzajímavější repertoár, nemusíme
se vždy shodnout na Vašem konkrétním vkusu či představách. Proto si podrobně prostudujte nejen
tento leták, ale i vlastní stránky jednotlivých Vámi vybraných divadel a případně své žáky připravte na
to, co je čeká. Oboustranná spokojenost je naším cílem dnes i ve dnech příštích.
Také prosíme, abyste respektovali zákaz fotografování /s bleskem/ během představení, aby
nedocházelo k případným zbytečným konfliktům.
Přejeme Vám úspěšný vstup do nového školního roku 2019/2020 a budeme se těšit na setkávání se s
Vámi a Vašimi žáky v prostorách Městského divadla Kolín.
Mgr. Martin Drahovzal, dramaturg Městského divadla Kolín

