Stálá divadelní scéna Klatovy
Divadelní 148, 339 01 Klatovy

ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY

ArtWay z.s.

RUSALKA

Docela velké divadlo

MALÝ PRINC

Divadlo dětem

Vážení pedagogové,
připravili jsme pro Vás a Vaše žáky nabídku představení pro
školní rok 2020/2021.
Termíny představení Zkrocení zlé ženy a Rusalky jsou již zamluvené, a pokud
budete mít zájem, pošlete nám prosím závaznou přihlášku. Předběžnou
objednávku zašlete v případě představení Malý princ s preferovaným měsícem a
přibližným počtem dětí. Vynasnažíme se Vám, dle možností divadla, vyjít vstříc.
Prosíme o zaslání přihlášek i objednávek do 11. září 2020.

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

Stálá divadelní scéna Klatovy, Divadelní 148, 339 01 Klatovy
www.divadlo.klatovynet.cz

Stálá divadelní scéna Klatovy

ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
William Shakespeare

Klasická Shakespearova komedie o věčném střetu mezi ženou a mužem. Nikdy nekončící
konflikt partnerských vztahů, který jako konstanta zůstává po staletí stále stejný.
V Padově žije bohatý kupec Baptista Minola, který má dvě krásné dcery Blanku a Kateřinu.
Blanka má více nápadníků, ale o Kateřinu nikdo nestojí, než se ve městě objeví veronský
šlechtic Petruccio. Rozhodne, že si chce Kateřinu vzít za ženu a učinit z ní pokornou choť, ač
se to ostatním jeví jako neuskutečnitelné. Jelikož už je starší dcera Kateřina provdaná, může
si Blanka vybrat ženicha, a tak se provdá za Lucenzia. Petruccio dělá Kateřině ze života
peklo, aby si uvědomila, že překračuje konvence… vsadí celý jejich majetek na to, aby
ostatním dokázal, že se mu to povedlo…

Překlad: E. A. Saudek
Režie a úprava textu:
Rita Jasinská
Hudba: Vojtěch Kosek
Scénografie: Břetislav Král
Kostýmy: Jana Kubálková
Hrají: Milan Mikulčík, Martina
Balážová,
Dagmar
Jegerová,
Rostislav Trtík /Josef Horák, Patrik
Šimůnek / Daniel Možnar, Vladimír
Bastl

Termín představení: 21. a 22. 9. 2020

Délka představení: 90 minut
Vstupné: 60,- Kč

RUSALKA
Antonín Dvořák, Jaroslav Kvapil
Autorské převyprávění jednoho z nejkrásnějších příběhů o lásce a zradě.

Docela velké divadlo uvádí pohádkový
příběh vodní víly Rusalky, která opouští
bezpečí svého jezerního domova a pro
lásku k princi se stává člověkem.
V den jejich svatby se do cesty připlete
cizí kněžna a princ Rusalku zradí kvůli
chvilkovému okouzlení. Zrazená Rusalka
se však nemůže vrátit zpět...
První seznámení s operou nenáročnou a
humornou formou pro všechny věkové
kategorie. S láskou, ale bez slitování.

Dramaturgie: Jana Galinová
Scéna: Milena Dubšíková-Říhová
Kostýmy: Tomáš Kypta
Choreografie: Lucie Drengubáková
Hudební spolupráce: Larisa Chytriak
Režie: Lenka Lavičková
Hrají: Lenka Lavičková, David Kubát,
Lucie Randáková, Kristýna Žďánská,
Lukáš Masár, Petr Erlitz, Petr Kozák...

Termín představení: 8. a 9. 3. 2021

Délka představení: 60 minut
Vstupné: 60,-Kč

MALÝ PRINC
Antoine de Saint - Exupéry
Muzikálové představení z autorské dílny Michaely Novozámské inspirované literárním
dílem francouzského spisovatele.
Autorský scénář pomůže dětským divákům
srozumitelnou formou přiblížit celý příběh pilota,
který se po havárii svého letadla ocitl v Saharské
poušti. Zde se setkává s pohádkovou bytostí se
zvonivým smíchem, která přichází z jiné planety a
postupně se stává pilotovým blízkým přítelem.
Společně se díky nelehké osudové situaci naučí
mnoha pravdám o životě na zemi i v jiných
světech. Vydejme se s nimi na cestu jedinečných
setkání a připomeňme si opravdovost přátelství, lásku, která překonává planety, zázrak
upřímné radosti a také nezvratné loučení, jak je lze vidět jen dětskýma očima.
Hrají: Ester Novozámská a David Benda

Termín představení: dle zájmu

Délka představení: 60 minut
Vstupné: 50,-Kč

Ceny za dopravu do divadla v Klatovech vybíráme dle uvedených
pásem:
I. pásmo (do 10 km) = 20,-- Kč se týká těchto obcí:
Bezděkov, Bolešiny, Kal, Mochtín, Předslav, Vrhaveč
II. pásmo (10 – 15 km) = 25,-- Kč se týká těchto obcí:
Běšiny, Dlažov, Dolany, Janovice nad Úhlavou, Měčín, Plánice, Švihov
III. pásmo (15 – 20 km) = 30,-- Kč se týká těchto obcí:
Čachrov, Chudenice, Kolinec, Nýrsko, Strážov
IV. pásmo (20 – 25 km) = 35,-- Kč se týká těchto obcí:
Dešenice, Hlavňovice, Chudenín, Koloveč, Nalžovské Hory, Neurazy,
Velhartice, Žinkovy
Obce nad 25 km od Klatov:
Dle domluvy vzhledem ke kilometrům

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

Stálá divadelní scéna Klatovy
Divadelní 148, 339 01 Klatovy

Předběžná objednávka 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

