Divadlo
školám
nabídka pro mateřské školy A PRVNÍ STUPEŇ ZŠ
Pohádky, které vám představujeme, jsou součástí projektu „Divadlo školám“. Divadlo školám je souhrnný cyklus
téměř dvou desítek inscenací, který nabízí tituly pro mateřské, základní a střední školy. Každému věku náleží jiný
okruh témat a forma zpracování, a to na základě citlivého zvážení možností a požadavků každého určitého věku.
Jedná se o projekt, který můžete využít jako doplněk výuky i jako smysluplně strávený volný čas s dětmi.
Inscenace pro MŠ a první stupeň ZŠ jsou založeny především na hravosti dětské mysli a sklonu nejmenších diváků
komentovat probíhající děj či do něj přímo zasahovat. Ať už jde o zpracování textů dětských knížek nebo o texty
původní, výsledný tvar je vždy živý, zábavný a výrazně interaktivní.
K představením také nabízíme tvůrčí dílny.

KUBULA A KUBA KUBIKULA (Vladislav Vančura)

„To nejde, někoho si vymyslit a potom se o něho nestarat.“
Medvědář Kuba Kubikula už zase chodí po světě se svým medvědem Kubulou a ten je stejný
hajdalák a mlsoun, jak ho všichni známe! Kuba už si s ním opravdu neví rady, tak si vymyslí
medvědí strašidlo Barbuchu, aby mu pomohlo Kubulu zkrotit. Jenže pak se to celé trochu zamotá
a naši přátelé budou možná potřebovat pomoc diváků…
Staronové zpracování staré dobré pohádky z „časů ušatých čepic“, která je oslavou fantazie,
bohatství českého jazyka i nerozlučného přátelství.
Režie / Kristýna Čepková
Délka: 50 minut / Věkové doporučení: 3-8 let / Cena: 80 Kč / žák (pedagog zdarma)

RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA (Astrid Lindgrenová)

„Když je člověku nejhůř, musí mít někoho vedle sebe, aby to vydržel.“
Ronja je dcera loupežnického vůdce Mattise a Birk je synem jeho protivníka Borky. Co se ale
stane, když se Ronja a Birk jednoho dne spřátelí? Myslíte, že se jim podaří usmířit ty dva paličaté
loupežníky a jejich bandy?
Malý-velký příběh o lidech a přírodě, síle přátelství a o tom, že děti někdy dokážou víc, než by
se od nich čekalo.
Režie / Adam Rut
Délka: 55 minut / Věkové doporučení: 2.–5. třída / Cena: 80 Kč / žák (pedagog zdarma)

FIMFÁRUM – AŽ OPADÁ LISTÍ Z DUBU (Jan Werich)

Dřevěná komická pohádka odehrávající se mezi zemí a peklem.
V našem zpracování se zabýváme převážně tím, jaké to je, když je někdo závislý. Hlavní hrdina
Čupera je závislý nejen na rumu, ale také na své ženě Jůlince, na pomoci ostatních, na odkládání
nepříjemných věcí na neurčito. Žáci s námi pak při debatách diskutují o svých vlastních vazbách
– na kamarádech, na učení, na počítači či telefonu, na hranolkách nebo zmrzlině.
Režie / David Šiktanc
Délka: 50 minut / Věkové doporučení: 3.–6. třída / Cena: 80 Kč / žák (pedagog zdarma)
Tvůrčí dílna na téma ZÁVISLOSTI

BETLÉM ANEB KOMEDIE O NAROZENÍ (Jan Antonín Pitínský)

„Jde malý chlapec za oslíkem a věci říká největší.“
PROSINEC 2021 Největší příběh všech dob z pera básníka českého divadla. Za zpěvu koled a za doprovodu živé
hudby putují Marie a Josef do Betléma. Cestu jim sice zkříží ďábel, ale ochrannou ruku nad nimi
drží sám archanděl. Každej, kdo můžeš, zpívej. Kdo nemůžeš, aspoň se dívej...
Režie / Jakub Šmíd
Premiéra: neděle 28. listopadu 2021 / Cena: 80 Kč / žák (pedagog zdarma)

BAJAJA (Božena Němcová)
březen 2022

„Vždycky když u bran osudu se shromáždily činy nové, jdou bezejmenní hrdinové, jdou směle
zabít obludu.“
Pohádka na motivy díla Boženy Němcové.
Dobrodružné putování za srdcem krásné princezny. Za dobrodružstvím. Za dospělostí.
Kdo přemůže draka, kterému král slíbil svojí jedinou dceru? Kdo vyhraje předem prohranou
bitvu? A kdo je to vlastně ten němý sluha Bajaja? Hra na rytíře, na schovávanou a na život.
Režie / Jakub Šmíd
Délka: 45 minut / Věkové doporučení: 5-9 let / Cena: 80 Kč / žák (pedagog zdarma)

PODMÍNKY REALIZACE PŘEDSTAVENÍ V DIVADLE D21:
Cena Ronja dcera loupežníka, Kubula a Kuba Kubikula, Fimfárum - 80,-, Betlém 100,- / dítě, pedagogický
doprovod zdarma (není-li uvedeno jinak).
/ Kapacita sálu 90 míst.
/ Minimální počet pro uskutečnění představení je 50 platících diváků.
/ Představení s tvůrčí dílnou: cena představení + 50,- / za dítě / žáka
/

O NÁS:
D21 je kulturním centrem, které pěstuje a rozvíjí kvalitu, která je bytostně důležitá pro divadlo jako takové – je
to možnost bezprostředního komentáře k aktuálnímu dění a živého tvůrčího dialogu na všech úrovních. Nabízí
dětem již od nejmladšího věku první kontakt s divadelním prostředím, emotivní zážitky, konfrontaci hodnot
dobra a zla v bezpečném prostředí, rozvoj schopnosti soustředit se a pracovat s vlastní fantazií – to vše uprostřed
atmosféry plné radosti a hry.

/

Po domluvě možnost návštěvy pedagogů na kterékoli představení zdarma.

KONTAKT:
Ivana Machalová, DiS
Divadlo D21 / Záhřebská 21 / 120 00 / Praha 2
tel.: +420 222 512 922 / mob.: +420 774 512 922
divadloskolam@divadlod21.cz
Kompletní informace včetně fotogalerie na www.divadlod21.cz

