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RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK Divadlo Scéna

Vážení pedagogové,
dovolujeme si Vám představit přehled jednotlivých představení pro Vaše žáky.
Termíny konání naleznete dle měst v této brožuře. Objednávky zasílejte
přiloženou přihláškou, je součástí této brožury a naleznete ji též na našich
webových stránkách.

KONTAKT na nás: mobil: 773 900 931
e-mail: program@divadloklatovy.cz
Sledujte naše webové stránky www.divadlo.klatovynet.cz
sekce PRO ŠKOLY
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Vstupné na jednotlivé představení: 40,- Kč
Ceny za dopravu naleznete na konci brožury.
Stálá divadelní scéna Klatovy, Divadelní 148, 339 01 Klatovy
www.divadlo.klatovynet.cz
Stálá divadelní scéna Klatovy

říjen
Velká pošťácká pohádka

VELKÁ POŠŤÁCKÁ POHÁDKA
KARLA ČAPKA

Listonoš, pan Kolbaba, zahlédl v noci na poště poštovní skřítky. Hráli mariáš s dopisy. Jedno
psaníčko nemělo adresu! Skřítci vyčetli, že nějaký Frantík píše Mařence a chce si ji vzít.
Pan Kolbaba se proto vydal do světa, aby Mařenku našel. Jenže jak ji hledat? Trvalo to celý
rok, cestou zažil řadu dobrodružství i legrace, nakonec ale Mařenku našel. Hned jí předal
zamilované psaníčko a smutná Mařenka se konečně zase začala smát. Pan Kolbaba byl
šťastný, protože viděl, že jeho snaha udělala někomu velkou radost ...

Termín: Horažďovice
6.10.2020

Sušice
7.10.2020

Klatovy
8.10.2020

listopad

SVÁTKY, TRADICE A ZVYKY
PAVEL NOVÁK
České a moravské národní zvyky mají svoje kouzlo a tematické vystoupení pro děti probírá
chronologicky rok a roční období a zastavuje se u nejdůležitějších nebo nejzajímavějších
svátků. Rozebírá tradice a zvyky, které s těmito svátky souvisí.
Během vystoupení si zazpíváme a povíme o adventu, svátku sv. Mikuláše a tradičních
činnostech spojených s Vánoci, jako je např. krájení jablek, házení bačkorou, lití olova nebo
půstu na Štědrý den.
Řekneme si o pravé venkovské zabijačce, cvrnkání kuliček i největším křesťanském svátku Velikonocích.
Zastavíme se u svátku našich maminek.
Vysvětlíme si tradiční hody a naučíme se pouštět podzimní draky.
Celý pořad je zaměřen na rozvoj myšlení, rytmiky a melodického cítění. Velmi
srozumitelnou a přístupnou formou děti rozšiřují své všeobecné vědomosti.

Termín: Sušice
4.11.2020

Klatovy
5.11.2020

Horažďovice
6.11.2020

prosinec

POHÁDKY NA VÁNOCE
Výtvarná spolupráce: Andrea Waidingerová
Scénář, výprava a režie: Tomáš Kraucher
Jak rozmařilá mlynářka lakotila
Pohádka s písničkami, která vypráví o lidské dobrotě, lakotě a moudrosti. Na motivy
klasického příběhu O poutníkovi.
Půjdem spolu do Betléma
Vánoční příběh o narození Ježíška provázený zpěvem známých koled a stavbou – za pomoci
dětí z publika - „dětského živého Betlému“.

Termín:
Horažďovice
14.12.2020
Sušice
15.12.2020
Klatovy
16.12.2020

leden

VODNICKÁ POHÁDKA
Jak se vodníci usadili v Čechách
aneb Kouzelný proutek a praotec Šplouch
Napsali: Yvonna Kršková a Jan Prokeš. Režie: Jan Prokeš.
Hudba: Josef Melena. Výprava a loutky: Luboš Sobotka.
Veselá, výpravná pohádka, plná kouzel a čarování, protkaná známými i neznámými
písničkami o vodě, rybách a rybnících. O vodníkovi Šplouchovi, který utekl před trestem
vodnického krále a zabydlel se i se svojí vdavek chtivou dcerou Běličkou v klidné tůňce
v Čechách. Naneštěstí u mlýna, který právě koupila lakomá mlynářka, aby v něm našla,
podle pověstí, zakopaný poklad…
Příběh je zasazený do velkých dekorací, pestrých kostýmů, své místo v něm mají opět dobře
viditelné – nejméně 60 cm vysoké loutky a jedna převeliká obluda…

Termín:
Horažďovice
11.1.2021
Sušice
12.1.2021
Klatovy
13.1.2021

únor

LOUTKOVÁ REVUE – VESELÁ POUŤ
Autory jsou Peter Ďurica, Ernest Val'ko
a jejich osvědčený realizační tým:
hudba - Vincent Jaš,
texty - Jana Ozoráková,
scénografie a loutky - Dana Malá.

Už samotný název nás zavádí tam, kam děti s rodiči velice rádi chodí - do světa hudby,
kolotočů a říše cizokrajných zvířat. Na pouti se s vámi setkají také dvě roztomilá strašidla
Kryšpín a Táhlo, ježibaba a neposední hadi. V představení nás navštíví Jů a Hele a společně
se přeneseme do míst plných kouzel, zábavy a legrace. „Hola, hola, pouť vás volá!"

Termín: Horažďovice
8.2.2021

Sušice
9.2.2021

Klatovy
10.2.2021

březen

ZAČAROVANÝ LES
Dramaturgie: Jana Galinová. Scéna: Macarena Barra, Jurij Galin.
Kostýmy: Tomáš Kypta. Hudba a texty písní: Jan Turek.
Úprava a choreografie: Lenka Lavičková. Režie: Jurij Galin.

Pohádka plná písniček a legrace o tom, že na světě nejsme sami. Příběh jednoho lesa, kam se
nastěhují dva draci, kteří nikdy neslyšeli slovo pořádek. Lesní zvířátka vlk, liška, medvědice
a veverčák přidají k dračímu nepořádku svůj a les se začne podobat jedné velké skládce.
Naštěstí se zničehonic v lese objeví pandí mládě, které uteklo ze ZOO a ukáže zvířátkům i
drakům, jak se uklízejí a třídí odpadky...

Termín: Horažďovice
10.3.2021

Sušice
11.3.2021

Klatovy
12.3.2021

duben

RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK
Autor: Jaromír Kincl
Režie: Janka Ryšánek-Schmiedtová
Hudba: Matěj Koupa
Scéna a kostýmy: Kateřina Höferová
Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet je rybníček Brčálník. Na první pohled vám může
připadat docela obyčejný, ale už na ten druhý zjistíte, že se v něm dějí podivuhodné věci.
Bydlí tam totiž Rákosníček. Roztomilý zelený skřítek sršící nápady. Vyrazte s námi do jeho
světa, plného hravosti, humoru a písniček, vyrazte s námi za Rákosníčkem.

Termín: Horažďovice
13.4.2021

Sušice
14.4.2021

Klatovy
15.4.2021

Ceny za dopravu vybíráme dle uvedených pásem:
I. pásmo (do 10 km) = 20,-- Kč se týká těchto obcí:
Bezděkov, Bolešiny, Dlouhá Ves, Hrádek u Sušice, Hradešice, Kal, Mochtín,
Petrovice u Sušice, Předslav, Svéradice, Vrhaveč
II. pásmo (10 – 15 km) = 25,-- Kč se týká těchto obcí:
Běšiny, Dlažov, Dolany, Hartmanice, Hlavňovice, Chanovice, Janovice nad
Úhlavou, Kolinec, Měčín, Nalžovské Hory, Pačejov, Plánice,
Rabí, Švihov, Žihobce, Žichovice
III. pásmo (15 – 20 km) = 30,-- Kč se týká těchto obcí:
Čachrov, Chudenice, Kašperské Hory, Nýrsko, Strážov, Velhartice, Zavlekov
IV. pásmo (20 -25 km) = 35,-- Kč se týká těchto obcí:
Dešenice, Chudenín, Koloveč, Neurazy, Soběšice u Sušice, Srní, Žinkovy
Obce nad 25 km od spádového města:
Dle domluvy vzhledem ke kilometrům
Doprava po Klatovech = 5,-- Kč

Stálá divadelní scéna Klatovy
Divadelní 148, 339 01 Klatovy

Závazná přihláška pro MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázia

Název a adresa školy:
Název představení:
Datum a čas představení:
Počet žáků:
Počet tříd:
Dozor (počet):
Zároveň žádáme o zajištění autobusové dopravy
Místo a čas přistavení autobusu:
Přání a připomínky:
Datum:
Za správnost uvedených údajů odpovídá:

STÁLÁ DIVADELNÍ SCÉNA KLATOVY
Divadelní 148, 339 01 Klatovy, tel.: 773 900 931
www.divadlo.klatovynet.cz, e-mail: program@divadloklatovy.cz

