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PŘICHÁZÍME Z DALEKA
WE COME FROM FAR, FAR AWAY

Režie / Director: Alex Byrne. Umělecká spolupráce 
/ Artistic input: Kjell Moberg. Scénografie / Set de-
sign: Kateřina Housková a NIE. Hudba / Music: Da-
vid Hlaváč a NIE. Světla / Light design: Šimon Kočí. 
Technik, světla / Technician, lights: Jan Sháněl. 
Překlad / Translation: Lenka Bukovská. Fotografie 
/ Photo: Přemysl Bukovský.

Hrají / Cast: Jean Goubert, Iva Moberg, Robert Orr, 
Marina Popovič.

Uvnitř velkého stanu je ještě jeden menší stan a v něm 
sedí chlapec. Má za sebou dlouhou cestu. Většinu času 
cestoval sám. Ukáže vám, co si vzal s sebou, poví vám, 
proč se na cestu vydal, a popíše, kudy putoval. Nemůže 
ale říct, jak jeho příběh skončí…

We Come from Far, Far Away je inscenace, která vychá-
zí z příběhů uprchlíků. Vznikla ve spolupráci s uprchlic-
kým centrem v Askeru, zajišťujícím přijímání mladých 
běženců ve věku 13-18 let, kteří přicestovali sami, aby 

NIE 
/ NO, GB, CZ

PÁTEK 23. 6.
10:00 STUDIO LABYRINT

22:00 PLENÉR
60 min.

Pro diváky 
od 10 let

v Norsku požádali o azyl. Diváci usazení v jurtě sledují 
mladíky Omara a Rezana na jejich cestě ze syrského 
Aleppa až na Hlavní nádraží v Oslu. Rozdíl mezi hledi-
štěm a jevištěm se stírá, hraje se i přímo mezi diváky.

Materiál, na jehož podkladu tvůrci z NIE tuto inscena-
ci vystavěli, má dokumentární charakter a soubor jej 
získal prostřednictvím rozhovorů a workshopů, které 
pro mladé uprchlíky pořádal. Osudy těchto uprchlíků 
jsou jen těžko představitelné, oni sami jsou však, jako 
většina mladých lidí, plní energie, života a naděje na 
lepší budoucnost. 

Představení vzniklo za podpory norského Ministerstva 
kultury a norského Ministerstva zahraničí.

Inside the big tent there is a small tent, and inside the 
small tent is a boy. He has traveled far. He has mostly 
traveled alone. He will show you things he has with 
him. He will also tell you why he left, and the road he 
took, but he cannot tell how the story ends ...

We Come from Far, Far Away is a theater production 
based on stories collected at Hvalstad transit center for 
children under 18 years in Asker, Norway.

The performance is supported by Norwegian ministry 
of foreign affairs, Arts Council Norway, Arts Council 
England.
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PŘIŠLI ZDALEKA
THEY CAME FROM FAR, FAR AWAY

Kolik je u nás azylantů, odkud přišli, jaké mají mož-
nosti, jak se jim daří... ?

Veřejná debata o imigraci a situaci azylantů v králo-
véhradeckém kraji, v Česku, v Evropě. Debata čás-
tečně navazuje na představení skupiny NIE We come 
from far, far away stejný den od 10:00. Zhlédnutí 
představení však není podmínkou účasti na debatě. 
Během debaty bude podávána polévka.
 
Pořádají Divadlo Drak, NIE a Diakonie - projekt 
DOMA.

DIVADLO DRAK, NIE
a DIAKONIE - PROJEKT 

DOMA / CZ, NO, GB

PÁTEK 23. 6.
11:15

ŠAPITÓ

How many asylum seekers are in our country, where 
did they come from, what are their options, how are 
they doing...? 

Public debate on immigration and situation of ref-
ugees in the Hradec Králové Region, in the Czech 
Republic, in Europe. The debate partly follows the 
performance of the NIE - We come from far, far away 
the same day from 10:00. However, viewing the per-
formance is not a condition for participation in the 
debate. During the debate, the soup will be served.
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POZOR, LOS!
ATTENTION, MOOSE!

Námět, režie, scénografie / Idea, director, stage 
design: Matija Solce. Dramaturgie / Dramaturgy: 
Tina Glenvik. Hudba / Music: Matija Solce, Stefan 
Hedborg.

Účinkují / Performed by: Matija Solce, Stefan Hed-
borg (alternace Fernando Stern).

Objektové a loutkové divadlo s živou hudbou

Vítejte v divočině mrazivého Laponska! Setkáte se zde 
s chudým losem, který se pokouší uniknout lovci a jeho 
psu. Budete muset dávat pozor, kam šlapete, abyste 
nešlápli na gnoma, který sbírá ostružiny pro své blízké. 
V této zemi, kde den trvá půl roku, před mnoha lety 
žili dva přátelé - slepice a stará dáma. Budeme vám 
vyprávět jejich jednoduchý příběh o porozumění mezi 
zvířaty a lidmi a o krutosti života, která spočívá v tom, 
že se někdo může narodit jako slepice a jiný jako lovec.

TEATRO 
MATITA / SLO

PÁTEK 23. 6.
17:00

ŠAPITÓ
45 min.

Pro diváky 
od 7 let

Toto představení vzniklo ve Švédsku, kde Matija stu-
doval world music. Toho si ostatně v představení všim-
nete díky použití lidových motivů z Evropy a Latinské 
Ameriky. Každá scéna má svůj vlastní způsob vyjad-
řování prostřednictvím originálních loutek vytvořených 
z běžných předmětů, jako jsou třeba cyklistické zvon-
ky. To vyvolává a povzbuzuje představy diváků a ote-
vírá možnosti interpretace představení. Citlivé atmo-
sféry i kontrastující provokativní scény jsou vytvořeny 
za pomoci akordeonu, podomácku vyrobených bicích 
a zpěvu dvou hercohudebníků.

Object and puppet theatre with live music

Welcome to the wilderness of cold Lapland! Here you 
will meet a poor moose, who is trying to escape from 
a hunter and his hound. Here you will have to watch 
your step to avoid crushing a gnome, who is collecting 
blackberries for his loved one. Here, where a day lasts 
for half a year, a long time ago there lived two friends 
– a hen and an old lady. A simple story about the un-
derstanding between animals and humans, and about 
the cruelty of life that means someone can be born a 
hen, and another as a hunter. 

D
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GAUDEAMUS THEATRUM
VÝSTUP Z REZIDENCE
OUTPUT FROM THE RESIDENCE

Šestý ročník Mezinárodního setkání divadelních škol 
v Divadle Drak se uskuteční 19. - 24. 6. 2017. Čtyř-
denní workshop bude zakončen veřejnou prezentací. 

Mezinárodní projekt Gaudeamus Theatrum vytváří 
unikátní kreativní a otevřený prostor pro vzájemné 
setkávání studentů, pedagogů a divadelníků. Ini-
ciátorem a pořadatelem tohoto setkání je Divadlo 
Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s. 
Každoročně do Hradce Králové zavítají a formou 
workshopů, rezidencí, přednášek a představení se 
konceptu účastní významné evropské divadelní 
školy. Účastníkům a divákům přináší Gaudeamus 
Theatrum vzájemnou inspiraci, možnost seznámit se 
zblízka s nejmladší divadelní generací a důležitou vý-
měnu zkušeností v mezinárodním kontextu.

Letošní workshop s názvem Daz Figur povede dvojice 
lektorů Pierre Nadaud (FR) a Ami Hattab (IL).  Taneč-
ník, herec a režisér Pierre Nadaud se po magister-
ském studiu filosofie v Paříži přestěhoval do České 
republiky, kde promoval na Katedře nonverbálního 

GAUDEAMUS
THEATRUM / CZ, SK, D

PÁTEK 23. 6.
19:00

STUDIO LABYRINT 
45 min.

divadla na HAMU a v současné době působí jako 
vedoucí Ateliéru autorského a fyzického divadla na 
JAMU v Brně. Umělec, klaun, učitel, režisér, lektor, 
bývalý student mezinárodní divadelní školy Jacques 
Lecoq a the National Conservatory of Dramatic Arts 
Ami Hattab od roku 1989 vede kurzy a workshopy 
fyzického a vizuálního divadla, komedie, klaunování, 
hry masek, komédie dell´arte, fyzického storytellin-
gu a objevování humoru. Spolupracoval s řadou vý-
znamných institucí (např. Cirque du Soleil, La Casca-
de, Le Samovar).

Na šestém setkání Gaudeamus Theatrum se před-
staví studenti a pedagogové Katedry alternativního 
a loutkového divadla, Akademie múzických umění 
v Praze, Česká republika (KALD), Ateliéru autorského 
a fyzického divadla, Janáčkova akademie múzických 
umění v Brně, Česká republika (AFYDIM) a Univerzity 
pro hudbu a scénické umění v Stuttgartu, Německo 
(HMDK).

The 6th annual meeting of Gaudeamus Theatrum 
takes place from 19 to 24 June 2017 in Drak The-
atre. The four-day workshop will be concluded with 
a public presentation. This year‘s workshop, called 
Daz Figur, will be lead a pair of lecturers Pierre Na-
daud (FR) and Ami Hattab (IL).
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PÍCHLÉ DUŠE
KONCERT / CONCERT

Lucie Dlabola Bulisová – zpěv / vocals
Pavla Šefrnová – klavír / piano
Petr Dlabola – kontrabas / contrabass

Kapela Píchlé duše hraje písně Jiřího Bulise. Písně, kte-
ré se měly stát majetkem miliónů. Nekonečné valčíky, 
které stojí za to zpívat za vůně kávy a žloutkových vě-
nečků. Podzimní popěvky i dubnové inventury pro hosty 
na Zemi.

The band Píchlé duše plays the songs of Jiří Bulis. 
Songs that were to be the property of millions. Endless 
waltzes that are worth singing while smelling coffee 
and yolk wreaths. Autumn chants and April inventory 
for guests on Earth.

PÍCHLÉ
DUŠE / CZ

PÁTEK 23. 6.
20:00

ŠAPITÓ 
60 min.D
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MAKOVÝ MUŽÍČEK
POPPY HUBBY

Námět / Based on: František Nepil. Režie / Direc-
ted by: Jakub Vašíček. Dramaturgie / Dramatur-
gy: Tomáš Jarkovský. Scénografie / Scenogra-
phy: Tereza Venclová a Kamil Bělohlávek. Hudba / 
Music: Jan Čtvrtník.

Hrají / Cast: Petra Cicáková, Barbara Humel,  Do-
minik Linka, Milan Hajn, Milan Žďárský.

Příběh o chlapečkovi maličkém jako zrnko máku. Di-
vadelní adaptace legendární dětské knížky Františka 
Nepila.

Byla jednou jedna babička a ta byla tak chudá, že ne-
měla nic než malou chaloupku a v ní dědečka.  A byl 
také dědeček, který zase neměl nic než chaloupku 

DIVADLO DRAK / CZ

SOBOTA 24. 6.
10:00 a 15:00

HLAVNÍ SCÉNA DIVADLA DRAK
50 min.

Pro diváky 
od 3 let

a babičku. Přestože toho měli tak málo, žili si docela 
spokojeně. Až jednou si takhle domů donesli makové 
zrníčko…

Příběh se odehrává na nočním stolku v pokojíčku 
malé holčičky, která podobně jako spoustu jiných 
dětí nemůže večer usnout. Naštěstí je tu pro podob-
né případy Útvar rychlého uspávání, který se spouští 
z lustrů či vylézá ze šuplíků, aby zastoupil únavou 
přemožené rodiče. A selže-li i on, pak musí na mako-
vici přiletět odborník z největších, Makový mužíček. 
Ten s sebou přináší modrý soumrak, klidný spánek 
a konejšivé sny.

A story about a boy, who is little like a poppy seed. 
Theater adaptation of the legendary children‘s book 
by František Nepil.
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CIRKUS NOSTALGIE
CIRCUS NOSTALGIA

Tajemné ležení zapomenutého cirkusu bez šapitó. 
Show plná podivných bytostí, bizarních příběhů a ne-
vídaných čísel. Temný netvor, nejvyšší baletka světa, 
obří had, oboustranná žena, neuvěřitelný Dlouhorukáč, 
mořská panna a mnoho dalších podivností světa. Inter-
aktivní divácká hra na kole štěstí o výběr další atrakce. 
Bláznivá obsluha cirkusové kavárny CirCafé. Výtvarná 
dílna na výrobu loutkových hrdinů Cirkusu Nostalgie.

The mysterious lying of a forgotten circus without a 
sapito. Show full of strange creatures, bizarre stories 
and unprecedented performances. The Dark Monster, 
the world‘s tallest ballerinae, the giant snake, the 
two-sided woman, the incredible long-handed man, 
the mermaid and many other strange worlds. Interac-
tive viewing game on the bike of luck to choose another 
attraction. Crazy circus cafe CirCafé. Art workshop for 
the production of puppet heroes of the Nostalgia Circus.

SOBOTA 24. 6.
11:00-15:00 a 16:00-18:00

NEDĚLE 25. 6.
10:00-17:00

PLENÉR
jednotlivá show: 45 min.

Pro celou rodinu

ANSÁBL CIRKUSU NOSTALGIE / CAST: Jiří N. Jelí-
nek, Martin Šalanda, René Vitvar, Magdalena Pupík 
Rellichová, Krystýna Žebrová, Jana Hryzlíková, Eva 
Stará,  Karolína Křížková, Filip Huml. 

Kapela TYGROO / Music band TYGROO: Matěj Hein-
zl, Šimon Janák, David Lomič, Vojta Stolbenko, 
Anežka Konečná, Anna Štěpánová.

CirkCAFÉ: Michal Kos nebo Kateřina Hadravová, 
Jakub Müller, Anna Strnadová, Martina Ryplová.

DÍLNY NOSTALGIE / WORKSHOPS: Jakub a Eva Hor-
ský, Jitka Hlaváčová, Dominika Prokopová.

Produkce / Production: Jiří Vydra, Daniela Paseko-
vá.

D
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NÁVŠTĚVA VČELÍHO DOMU
VISIT THE BEE HOUSE

Komentovaná prohlídka výstavy

24.6. v 16:00 - Návštěva s přednáškou archeologa 
Petra Meduny z Centra teoretických studií o středo-
věkém včelaření.

25.6. v 16:00 - Návštěva s Karlem Zubatým, vče-
lařem Divadla Drak,  hvězdářem a učitelem v jedné 
osobě.

V první jarní den roku 2017 založilo Divadlo Drak na 
své střeše včelstvo a zahájilo svoji první mezidruho-
vou komunikaci.

Výstava „Včelí dům“ je transformací výtvarného 
a divadelního labyrintu do imaginárního včelího úlu. 
Stejně jako má včelí úl vytvořený člověkem mnoho 

SOBOTA 24. 6. 
NEDĚLE 25. 6.

16:00
LABYRINT DIVADLA DRAK

rozličných estetických podob, tak tento divadelní úl 
expanduje prostřednictvím  různých médií do řady 
forem a volných asociací. V multimediální instalaci 
se potkávají různé přístupy a druhy umění, socha, 
film, zvuk a text.

Zúčastnění umělci: Gerda Johanna Cammaer, Irina 
Gheorghe a Alina Popa (The Bureau of Melodramatic 
Research), Anna Hulačová , Matěj Al-Ali, Tomáš Šen-
kyřík  a designové studio Onkubátor (Ondřej Trnka, 
Klára Zahrádková a Petr Láska).

Kurátoři Michal Kindernay a Radoslava Schmelzová.

Guided tour of the exhibition

On the first spring day of 2017, the Drak Theater 
established its colony on its roof and began its first 
interstellar communication.

The exhibition “The Bee House” is a transformation 
of the artistic and theatrical labyrinth into the imag-
inary beehive.
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POINCARÉHO DOMNĚNKA
POINCARÉ CONJECTURE

Režie / Directed by: Daniel Vavřík. Scéna / Set de-
sign: Akram Staněk. Kostýmy / Costume design: 
Šarko Mirko. Hudba / Music: DJ Ventolin a Daniel 
Meier.

Hrají / Cast: Ilona Semrádová, Čeněk Koliáš, Jan 
Turner a René Levínský.

Příběh muže, který byl společně s Leonardem da Vin-
cim největším univerzalistou v dějinách a to nejspíše 
jen proto, že cíleně pracoval jen dopoledne od devíti 
do jedenácti a zbytek vědecké činnosti nechával výluč-
ně na svém podvědomí. Příběh jeho přítele, o sto let 
mladšího, který vyřešil problém vzdorující celé století, 
odmítl cenu ve výši milionu dolarů a nikdy nepochopil, 
čemu se ostatní diví. Příběh ženy, která byla svou vlast-
ní prababičkou a oba tyto muže spojila láskou, přestože 
nejvíce ze všeho milovala topologii.

NEJHODNĚJŠÍ
MEDVÍDCI / CZ

SOBOTA 24. 6.
18:00

STUDIO LABYRINT
70 min.

The story of a man who, together with Leonardo da 
Vinci, was the greatest universalist in history, probably 
because he was working only in the mornings from 
nine to eleven, and left the rest of his scientific work 
exclusively on his subconscious. The story of his a 
hundred years younger friend, who has solved a cen-
tury-long problem, refused a million dollar prize, and 
never understood what others were wondering. The 
story of a woman who was her own great-grandmother 
and both of these men joined with love, although she 
loved topology most of all.

D
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PSÍ ŽIVOT
DOG‘S LIFE

Autor, hudba, loutky, účinkování / Author, music, 
puppets, performed by: Matija Solce. Dramatur-
gie / Dramaturgy: Ariel Doron, Sara Evelyn Brown.

Objektové divadlo a koncert na motivy příběhů Karla 
Čapka „Dášeňka čili Život štěněte“ a „Kronika lid-
stva“

Inscenace na základě reálných zkušeností obou au-
torů sleduje psí perspektivou štěně Dášenku a  její 
chápání lidského světa. Dvojí pohled na společen-
ský systém, konfrontace politického světa Čapka 
(30. léta 19. století) a Solceho (postmoderní svět) 
kriticky doplňují něžný příběh psa, který sotva po-
prvé otevřel oči a udělal první krok. Skrze Solceho 
oblíbenou postavou Smrti, která se snaží posílit roli 
mateřské přírody, zažíváme citlivost a hravost, stejně 

MATIJA SOLCE 
/ SLO

SOBOTA 24. 6.
20:00

ŠAPITÓ

Pro diváky 
od 12 let

jako těžká politická témata holokaustu a nacistické 
propagandy, která je komicky spojena se současnou 
manipulací v masových médiích. Hra s botami, vlnou, 
objekty a zvuky, které jsou vyrobeny přímo na jevišti 
pomocí looperu, mění se ze situace k atmosféře, od 
charakteru k melodii, od představení až po koncert. 

Object-theatre  and concert on Karel Čapek‘s “Life of 
a puppy” and “The chronicle of Mankind”

Based on the real experiences of both authors, Dog’s 
live follows a dog‘s perspective of a puppy Dašenka 
and her understanding of the human world. Double 
meanings of a social system, confrontations between 
the political world of Čapek (1930‘s) and Solce (a 
postmodern world), bring the neccecary criticism to 
the gentle story of a dog, opening his first eye and 
making his first step. Starting with Solce‘s favourite 
character, the Death, which is stepping in the role of 
mother nature, we experience sensitivity and play-
fullness as well as heavy political topics as holocoust 
and nazi propaganda connected in comical way to 
today‘s mass media manipulation. Game of shoes, 
wool, objects and soundscapes, that are made on 
stage with help of loop station, change from situa-
tion to athmosphere, from character to melody, from 
performance to concert. 

MATIJA SOLCE, KAREL ČAPEK
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BAND GRAD GORI!
KONCERT / CONCERT

Brina Vogelnik – zpěv / vocal
Matija Solce – akordeon, doprovodný zpěv 
/ accordion, backing vocal
Barja Drnovšek – housle / violin

Band Grad Gori! je kapela hledající staré slovinské i jiné 
evropské příběhy, které znovu probouzí k životu. Trio 
tvoří zpěvák Brina Vogelnik, skladatel a zpěvák skupiny 
Brina, jedné z nejúspěšnějších slovinských kapel, Mati-
ja Solce, charismatický slovinský akordeonista a Barja 
Drnovšek, skvělá houslistka a improvizátorka věnující 
se převážně klasické hudbě. Společně skládají originál-
ní písně a hudbu, která je plná půvabu a vášně, něhy 
i síly. 

BAND 
GRAD GORI! 

/ SLO

SOBOTA 24. 6.
21:00

ŠAPITÓ

Band Grad Gori! Is a band looking for old Slovenian 
and other European stories that they awaken again to 
life. The trio is composed by singer Brina Vogelnik, a 
composer and singer of the Brina group, one of the 
most successful Slovenian bands, Matija Solce, a char-
ismatic Slovenian accordionist and Barja Drnovšek, a 
great violinist and improviser, who devots mostly to 
classical music. Together they make original songs and 
music that is full of charm and passion, tenderness and 
strength.

D
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R+J W. SHAKESPEARE, F. HUML KRÁL

Režie / Directed by: Filip Huml Král. Choreografie 
/ Choreography: Jana Hryzlíková, Lucia Svobodo-
vá, F. H. Král, Tomáš Jajčík. Osvětlení / Lights: Vít 
Libovický. Zvuk / Sound: Karaí Puků.

Hrají / Cast: Lucia Svobodová, Matěj Pohořálek, 
Tomáš Jajčík, Lucie Matoulková / Marie-Anna 
Audrlická, Ondřej Martinec, Jan Nevečeřal, Pa-
vel Pljuskov, Jana Hryzlíková, F. H. Král, Diana 
Herbsová, Jan Tobiáš, Štěpánka Skalská, Eliška 
Kuthanová, Veronika Bachtíková, Ondřej Dušek, 
Lenka Valášková, Samuel Weinfurter, Agáta Pro-
kšíková.

„Směje se jizvám, kdo rány nepocítil.“

„Dva rody, oba stejně vznešené,
jež proti sobě léta vedou boj,
zas vyvolaly v krásné Veroně
ze staré zášti nový nepokoj.“

Q10 /CZ

SOBOTA 24. 6.
22:30

STUDIO LABYRINT
120 min.

Nikdo nechápe, proč zášť je tak velká. Nikdo nikdy 
nezjistil, proč došlo ke konfliktu obou rodů. Pokouší-
me se vypátrat příčinu tak strašné nenávisti, kterou 
zastaví jen smrt…? Z jaké „staré zášti“? A má vůbec 
jakákoli zášť hodnotu lidských životů?

Divadlo Q10 - studentský soubor při Divadelní labo-
ratoři Divadla DRAK a Mezinárodního institutu figura-
tivního divadla tuto látku uchopil z pohledu afrobra-
zilského umění Capoeira a dalších kulturních vlivů 
jihoamerického kontinentu jako jsou rituály, tance 
a náboženství (maculele, samba de roda, candom-
ble) a samozřejmě i vliv kultury evropské (portugalští 
konkvistadoři, katolická církev). 

Protože stejně jako nenávist, tak i příběh milenců 
z Verony se mohl a může odehrát v jakémkoli čase 
a kdekoli na světě.

The famous story of Veronese lovers in terms of Ca-
poeira‘s Afrobrazilian art and other cultural influenc-
es of the South American continent, such as rituals, 
dances and religions (maculele, samba de roda, can-
domble) and, of course, the influence of European 
culture (Portuguese conventors, Catholic Church).
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NUUK - POJÍZDNÁ SAUNA
MOBILE SAUNA

Pojízdná sauna NUUK hnízdí za normálních okolností 
kdesi v labské zátočině v Hradci Králové, kde společně 
s maringotkovou osvěžovnou tvoří naivní koutek vol-
nosti a čistých hlav. Malá dřevěná budka ale není běž-
nou saunou - kapky potu se v ní roní o trochu rychleji, 
vlasy voní dřevem a ke kompletní meditaci dopomáhá 
pohled z proskleného okna i dveří. Vstup jen, pokud se 
nebojíte dřeva. V plavkách, svetru, na naháče, dívky, 
muži, ženy, děti - je to fuk! Poťte se s námi! 
Více o projektu na www.saunanuuk.net 

The NUUK mobile sauna is normally nesting somewhe-
re in the Elbe Bay in Hradec Králové, where, along with 
the marinette refreshment, it forms a naive corner of 
freedom and clean heads. A small wooden booth is not 
a regular sauna - drops of sweat rinse a little faster, 
hair smells with wood and a to complete the meditati-
on helps th view from the window and door. Enter only 
if you are not afraid of wood. In swimsuits, sweaters, 
naughts, girls, men, women, children - it does not ma-
tter! Come and join us!
More about the project at www.saunanuuk.net

SOBOTA 24. 6.
a 

NEDĚLE 25. 6.

CELÝ DEN
PLENÉR

KOLOTOČ ŘEZBÁŘE MATĚJE 
THE CAROUSEL
Osobitý řezbář Matěj (Martin Holub) z Horních Chvatlin 
u Kolína přijede do Hradce se svým originálním dře-
věným kolotočem na ruční pohon, houpacími zvířátky 
a s krámkem, kde najdete pestrý výběr vyřezávaných 
dřevěných hraček.

Carver Matěj (Martin Holub) will arrive in Hradec with 
his original wooden carousel, rocking animals and a 
store where you can find a varied selection of carved 
wooden toys.

D
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ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
ANIMALS AND ROBBERS

VÍT PEŘINA

Režie a hudba / Directed and Music by: Jiří Vyšo-
hlíd. Výprava a loutky / Set desing and puppets: 
Luděk Joska. 

Hraje / Cast: Jana Vyšohlídová.

Klasická pohádka o tom, že když kamarádi drží za 
všech okolností při sobě, tak jim to pak společně nej-
lépe ladí...

Na malém statku žila kdysi stará a chudá statkář-
ka.  S ní tam žili koza, kočka a kohout. Jednoho dne 
se zvířata rozhodla vydat do světa a živit se zpěvem. 
Jenže do společného koncertního vystoupení měli 
ještě pěkně dlouhou cestu. A na té cestě je čekala 
chatrč uprostřed lesů, ve které přebývala dvojice 
zlotřilých loupežníků!

DIVADLO
U STARÉ HEREČKY / CZ

NEDĚLE 25. 6.
10:00

STUDIO LABYRINT
40 min.

Pro diváky 
od 3 let

Královéhradecké Divadlo U staré herečky založila 
roku 1998 loutkoherečka Jarmila Vlčková, dlouhole-
tá členka Divadla DRAK.  V roce 2014 se k ní připo-
jila její dcera Jana Vyšohlídová, také loutkoherečka 
a absolventka Katedry alternativního a loutkového 
divadla na pražské DAMU. Divadlo funguje bez stá-
lé scény. Obě herečky nezávisle na sobě hrají svá 
představení nejen dětem z mateřských škol, ale také 
v divadlech a dalších kulturních zařízeních či pod ši-
rým nebem, opakovaně se zúčastňují domácích i za-
hraničních festivalů. Každá má svůj vlastní repertoár 
loutkových inscenací, které produkují pod společnou 
značkou Divadla U staré herečky.

A classic fairytale about the fact that when friends 
hold together all the time, then they‘re fine together...
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HAPPY HOUR

Námět a režie / Based on and Directed by: Squad-
ra Sua. Scéna a kostýmy / Scenography: Marjetka 
Kürner Kalous. Hudba / Music: Jan Šikl.

Hrají: Lukáš Houdek, Robert Janč, Roman Horák.

Host přijde do restaurace, usedne k prostřenému stolu, 
objedná si jídlo, které mu kuchaři připraví a číšníci do-
nesou. Co by se mohlo pokazit? Jaké nečekané ingre-
dience by se mohly připlést do nijak komplikovaného 
příběhu? A kdo to nakonec všechno zaplatí? Divadelní 
představení na způsob grotesky marinované v klauniá-
dě, to vše dobře propečené za pravidelného podlévání 
třemi herci, kteří se podle potřeby proměňují z číšníků 
na kuchaře a zpátky. Jeden z nich si dokonce troufne 
být v jejich restauraci hostem.

„Squadra Sua každopádně obhájila své již tra-
diční místo na české klaunské scéně a její nový 

SQUADRA
SUA / CZ

NEDĚLE 25. 6.
15:00

ŠAPITÓ
50 min.

Pro diváky 
od 6 let

počin patří k tomu nejlepšímu, co dosud nabíd-
la. Charaktery i pohyb byly velmi přesné a humor 
byl z každé situace vytěžen do poslední kapky.“ 
A. BYČEK, TANEČNÍ AKTUALITY, 5.6.2015

The guest comes to the restaurant, sits on the table, 
orders a meal the cooks prepare and the waiters bring. 
What could be wrong? What unexpected ingredients 
could go into a complicated story? And who will even-
tually pay for everything? Theatrical performances in 
the way of a grotesque marinated in a clown, all well 
done with regular casting by three actors, who turn as 
needed from the waiters to the chef and back. One of 
them even dares to be guest in their own restaurant.

D
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BLÁTEM PO HLAVĚ
MUD ON HEAD

RICHARD BALOUS

Režie / Directed by: Jiří Havelka. Scénografie / 
Scenography: Marek Zákostelecký.

Hrají / Cast: Milan Hajn, Pavla Lustyková, Luděk 
Smadiš, Jan Popela, Václav Poul, Milan Žďárský. 

V hospodě U Bryndáčků se za parného odpoledne, 
zrovna na syrečkové pondělí, sejde několik vesniča-
nů, mrtvý kůň a sudičky, aby si společně či každý 
zvlášť lili na hlavu pivo. Hlad zahánějí syrečky a buřty, 
před horkem se schovávají do lednice, ale hlavně se 
snaží neztrácet hlavu. Což není zrovna snadné.

Unikátní loutková inscenace pro dospělé publikum 
kombinuje tradici české loutkářské profese s absurd-
ním humorem. Pomocí prostředků klasického jarma-

DIVADLO DRAK / CZ 
PREMIÉRA

NEDĚLE 25. 6.
18:00

HLAVNÍ SCÉNA 
DIVADLA DRAK

60 min.

Pro diváky od 15 let

rečního divadla zachycuje groteskní rozměr dnešní 
reality. Inscenace hry Richarda Balouse vzniká 
v koprodukci s pražským prostorem La Fabrika. Ve 
spolupráci s režisérem Jiřím Havelkou  a scénogra-
fem Markem Zákosteleckým se na ní podílí kolektiv 
Divadla Drak v čele s  Václavem Poulem a  Janem 
Popelou.

A unique puppet production for adult audiences 
combines the tradition of Czech puppetry with ab-
surd humor. Using the means of classical theatre, it 
captures the grotesque dimension of today‘s reality. 
The production of Richard Balous is co-produced 
with Prague‘s La Fabrika.
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LOUTNACZ
LUTECZ

Režie / Directed by: Petr Hašek. Dramaturgie 
a  adaptace textů / Dramaturgy and Adaptation: 
Helena Kebrtová. Hudební adaptace a nastudování 
/ Music adaptation: David Hlaváč. Spolupráce na 
scénáři / Cooperation: Vojtěch Bartoš. Výprava / 
Set design: Kristýna Šrolová.

Hrají / Cast: Martin Bohadlo, Simona Jindráková, 
Dominik Linka, Tereza Sedláčková, Petr Šmíd, Bar-
toloměj Veselý, Vojtěch Bartoš.

Příběh opravdové české kapely v inscenovaném kon-
certě.

Ne, ne, nemůžu mlčet, musím o tom zpívat. V břiše 
mi kručelo, teď bude veselo, hektolitry piva… Ženich 
hledá nevěstu. Která to bude? Koncert o veliké svatbě 
a příběh kapely, která měla před sebou málem hvězd-
nou kariéru. Velmi volná adaptace jednoho z nejslavněj-
ších děl českého baroka. LET´S baROCK!

GEISSLERS
HOFCOMOEDIANTEN 

/ CZ

NEDĚLE 25. 6.
21:00

ŠAPITÓ
75 min.

V inscenovaném koncertě se prolínají dvě roviny: pří-
běh svatby a příběh kapely. Z Michnovy Loutny české 
vychází hudební část inscenace – koncert. Jeho os-
nova je stejná jako u Michny a i písně nesou názvy 
z původního díla. Sledujeme, jak nevěstu namlouvají 
neznámému, ale slibnému ženichovi, dozvíme se, co 
jí radí matka, ženich pronese svůj svatební slib a ná-
sledně pokračujeme k oltáři. Řekne nevěsta ano, a co 
se stane potom? V písních se objevují hudební i tex-
tové fragmenty původního díla, ale dění je zasazeno 
do aktuálního společenského kontextu. V kontrastních 
videích, která doplňují celkovou výpověď inscenace, 
sledujeme konflikt uvnitř kapely a způsob, jakým ho 
skupina (ne)řeší.

LoutnaCZ je pokusem skloubit politickou a společen-
skou satiru s hravostí tradiční geissleří poetiky a dále 
také splněným snem o založení Geisslers kapely.  

Story of a real Czech band in a staged concert. 

LuteCZ is an attempt to combine political and social 
satire with the playfulness of traditional geisslers poet-
ics, and also with the dream of setting up the Geisslers 
band.

D
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FRAGMENTY MILOSTNÝCH 
OBRAZŮ
FRAGMENTS OF LOVE PICTURES
Dramaturgie / Dramaturgy: Dominika Špalko-
vá. Autoři uměleckých objektů / Authors of art 
objects: Paulina Skavová, Klára Jirková, Michal 
Pěchouček, Jan Miko, Jakub Tauš, Jan Zdvořák, 
Pavel Příkaský, Takao Kanemachi, Tereza Fišero-
vá, Mariana Jůdová, Eva Chudomelová, Zuzana 
Šrámková a Lukáš Houdek. 

Kurátoři a performeři / Curators and performers: 
Miřenka Čechová a Petr Boháč. Hudba / Music: 
Eliška Cílková. Tanec / Dance: Inga Mykshina 
a Roman Zotov. Zpěv / Vocals: Alice Bauer.

Obrazy umožňující žít to, po čem toužíme i z čeho 
podvědomě máme strach. Vítejte na výtvarné ver-
nisáži i taneční inscenaci komponované v jediném 
večeru.

SPITFIRE COMPANY 
& DIVADLO DRAK / CZ

NEDĚLE 25. 6.
22:00

STUDIO LABYRINT
60 min.

Pro diváky 
od 18 let

V návaznosti na poslední produkce se Petr Boháč 
a  Miřenka Čechová opět pokoušejí proniknout do 
hlubin vizuality tvořící síť našich snů i každodenní 
skutečnosti. Pozoruhodná umělecká inkluze zahr-
nuje originální díla soudobé výtvarné scény, tanec, 
hudbu i divadelní akci. Diváci se stávají součástí 
tvorby vernisáže šestnácti výtvarných umělců, je-
jichž díla tvoří krajinu tanečního divadla a inspiraci 
pro něj.

Paintings that allow us to live what we desire and 
what we are unconsciously fearful about. Welcome 
to the art vernissage and the dance production com-
posed in a single evening.

Following the latest production, Petr Boháč and 
Miřenka Čechová once again try to penetrate into 
the depths of visuality forming the network of our 
dreams and everyday reality. The remarkable artistic 
inclusion includes original works of contemporary art 
scene, dance, music and theater action. The audi-
ence becomes part of the creation of the vernissage 
of sixteen fine artists whose works create landscape 
of the dance theater and inspiration for it.
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BYLINKOVÁ MARINGOTKA
HERB CARAVAN

Ani letos nebudou před Divadlem Drak chybět fran-
couzské palačinky a zážitkový program o bylinkách 
uvnitř Herbarionu - bylinkové maringotky. 

Even this year, the french pancakes and an experience 
program about herbs inside Herbarion - the herb car-
avan - will not be missed in front of the Drak Theatre.

 

PONDĚLÍ - PÁTEK 
26. - 30. 6.

PO CELÝ DEN
PLENÉR
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… A BOLELO NEBE
... AND HEAVEN HURT

Režie / Directed by: Jana Franková. Pohybová a re-
žijní spolupráce / Cooperation: Jan Hnilička. Texty 
písní a hudba / Lyrics and Music: Jakub Sejkora.

Hraje a zpívá Dismanův rozhlasový dětský soubor. 
Played and sung by members of The Disman‘s Chi-
ldren‘s Radio Ensemble.

Obrazy ze života dětí internovaných za druhé světové 
války v Terezíně. Dismanův rozhlasový dětský soubor 
vás zavede za zdi terezínského ghetta v době druhé 
světové války.

Koláž z deníků, básní, článků z časopisů vydávaných 
dětmi v Terezíně, dopisů a zápisků do památníčků sklá-
dá obrazy ze života dětí internovaných v terezínském 
ghettu.

Scénář vznikl na základě autentických textů dětí v Tere-

DISMANŮV
ROZHLASOVÝ

DĚTSKÝ SOUBOR / CZ

PONDĚLÍ 26. 6.
9:30

STUDIO LABYRINT
45 min.

Pro diváky 
od 12 let

zíně, byl inspirován knihami Dagmar Hilarové Nemám 
žádné jméno, Marie Rút Křížkové, Kurta Jiřího Kotouče, 
Zdeňka Ornesta Je mojí vlastí hradba ghett?, Chavy 
Pressburger Deník mého bratra a básnickou sbírkou 
Hanuše Hachenburga Hned vedle bílá barva mráčků.

Pictures of the lives of children interned during the 
World War II in Terezín. Disman‘s Children‘s Radio En-
semble will take you behind the walls of the Terezin 
Ghetto during the World War II.

A collage of diaries, poems, articles from magazines 
published by children in Terezín, letters and memoirs to 
memorials consists of pictures of the lives of children 
interned in the Terezín Ghetto.
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POHÁDKA DO DLANĚ
FAIRYTALE IN THE PALM

Režie / Directed by: Martin Tichý. Dramaturgie / 
Dramaturgy: Vít Peřina. Výprava / Set design: Ka-
mil Bělohlávek, Tereza Venclová. Hudba / Music: 
Ivan Acher.

Hrají / Cast: Diana Čičmanová, Michaela Homo-
lová, Veronika Košvancová, Miroslava Bělohláv-
ková, Markéta Sýkorová, Adam Kubišta, Marek 
Sýkora.

Už je to tak. I letos Jaro Zimu rozplakalo. A poté Léto 
dohřálo zas Jaro! A jen co Podzim Zimu roztesknil, 
tak opět Zima praští ze všech sil…

Veršovaná pohádka o koloběhu ročních dob v příro-
dě je vlastně živým snem jednoho užaslého člověka, 
před kterým náhle začnou defilovat personifikované 
roční doby. A jak všichni dobře vědí, každé období 
je úplně jiné. Paní Zima je třeskutá a pěkně od rány, 
deštivé Jaro je osobnost o poznání citlivější, horké 

NAIVNÍ DIVADLO 
LIBEREC / CZ

PONDĚLÍ 26. 6.
10:00

HLAVNÍ SCÉNA DIVADLA DRAK
60 min.

Pro diváky 
od 4 let

Léto se umí pěkně rozpálit, zatímco malíř Podzim 
pořád lítá s hlavou někde v oblacích… Roční doby 
spolu postupně svádějí souboj o nadvládu nad svě-
tem, ale ať dělají, co dělají, ten boj má stejně vždyc-
ky dopředu známý výsledek.

Zato příběh dvou sněhových vloček, který se ode-
hrává v průběhu celého roku, svůj konec ještě ne-
zná. Vločky (obě se jmenují Anežky), které v zimě 
přistály na zemi, na jaře totiž roztály a v létě se pak 
vypařily kamsi do vzduchu. 

Pohádka do dlaně, kterou Naivní divadlo uvádí u pří-
ležitosti loňských nedožitých sedmdesátých naroze-
nin své někdejší dvorní autorky, Ivy Peřinové, patří 
k nejlepším textům pro děti z pera této „první dámy 
české loutkové hry“. Hra byla s úspěchem insceno-
vána v řadě českých i zahraničních divadel (poprvé 
v NDL Pavlem Polákem v roce 1991). Tentokráte 
se jí ujal režisér Martin Tichý, který je v NDL pode-
psán například pod oceňovanou inscenací Pohádka 
o Raškovi).

The fairy tale, which the Naive Theater presents on 
the occasion of the late 70th birthday of its former 
court-maker Iva Peřinová, is one of the best texts 
for children from the pen of this „first lady of Czech 
puppet play“.

D
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JAKOUBKOVO SPLNĚNÉ PŘÁNÍ
LITTLE JACOB‘S FULFILLED WISH

Dramatizace a režie / Dramatization and Directed 
by: Markéta Sýkorová. Výprava / Set design: Tereza 
Venclová a Markéta Sýkorová.

Hrají / Cast: Miroslava Bělohlávková a Diana Čič-
manová.

Kdysi dávno v malé chaloupce na samotě v lese žil 
malý chlapec jménem Jakoubek. Třeba si myslíte, že se 
mu uprostřed těch lesů stýskalo po dětech a po lidech, 
ale nestýskalo se mu. Vždyť žádné děti dosud nepoznal 
a z dospělých vídal jenom svého tatínka. A když něco 
neznáte, tak se vám po tom ani nemůže stýskat. 

Až jednou…

STUDIO
DAMÚZA / CZ

PONDĚLÍ 26. 6.
17:00

ŠAPITÓ
40 min.

Pro diváky 
od 4 let

Once upon a time, a small boy named Little Jacob lived 
in a small cottage in the woods. Maybe you think he 
missed children and people in the middle of the woods, 
but he did not miss him. After all, he never saw any 
children, and he only saw his dad from adults. And if 
you do not know something, then you can not miss it. 

But one day ...
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MNOHO POVYKU PRO NIC
MUCH ADO ABOUT NOTHING

Autor, režie a účinkující / Author, director and 
preformer: David Espinosa. Spolupráce / Coope-
ration: África Navarro. Výprava / Stage design: 
AiR / David Espinosa. Zvuk a hudba / Sound and 
music: Santos Martínez / David Espinosa. Obraz 
a video / Pictures and video: Diego Dorado / Da-
vid Espinosa. Produkce / Production: El Local E.C. 
/ Festival Clásicos en Alcalá / C.A.E.T. Terrassa.

Podporovaný odborem kultury Generalitat de 
Catalunya / Supported by departure of culture of 
Generalitat de Catalunya. Distribuce a kreativní 
management / Distribution and creative man-
agement: M.O.M.-El Vivero.  

Je možné hrát Hamleta, Macbetha, Othella, Krále 
Leara, Romea a Julii, Antonia a Kleopatru, Bouři, Jin-
dřicha V., Richarda III., Jak se vám líbí či Sen noci 
svatojánské v jednom večeru? David Espinosa a jeho 
souputníci z El Local se o to snaží v nejběžnějším, 
nejmodernějším, nejumělečtějším a čistém prove-

DAVID ESPINOZA 
& EL LOCAL E.C. / ES

PONDĚLÍ 26. 6.
18:30 a 20:00

STUDIO LABYRINT
50 min.

Pro diváky 
od 12 let

dení nashromážděných děl Williama Shakespeara. 
Blouznivé vizuální dílo, které si pohrává s konven-
cemi, postavami a objekty, je plné dobrodružství, ro-
mantiky, touhy, války, tragédie a moci. Ironická hra 
světla a stínů s mnoha odkazy na filmy, komiksy, 
umění a dějiny divadla.

David Espinoza se ve své práci soustavně zabývá 
myšlenkou vystupování prostřednictvím prozkou-
mávání divadelních mezí a manipulace s prvky 
“scénické rovnice“. Udržením kritického ducha, pl-
ného ironie na společnost a umělecký svět, se snaží 
v každém výtvoru rozvíjet formální hru, která pře-
kvapí publikum a přiměje ho k účasti na shlédnutém 
díle, vystavuje hrubé mechanismy a přístupy k dílu, 
vždy v samém středu mezi výtvarným uměním, tan-
cem a divadlem.

Is it possible to play The tragedie of Hamlet, Mac-
beth, Othello, King Lear, Romeo and Juliet, Antony 
and Cleopatra, The Tempest, The life of Henry the 
Fifth, Richard III, As You Like It and A Midsummer 
Night’s Dream, in one show? David Espinosa and his 
minions in El Local have tried it in the most arbitrary, 
gimmicky, artificial, and empty version of the William 
Shakespeare’s collected works. A delirious visual 
work that speculates with performance conventions, 
through figures and objects loaded of adventure, ro-
mance, lust, war, tragedy and power. An ironic game 
of light and shadows with a lot of references to mov-
ies, comics, art, and the history of theatre.

D



D
KÚPALISKO
SWIMMING POOL
Režie / Directed by: Šimon Spišák. Dramaturgie / 
Dramaturgy: Veronika Gabčíková. Scéna, kostýmy 
a  loutky / Scene, costumes and puppets: Karel 
Czech. Kostýmy / Costumes: Adriana Černá. 

Hrají / Cast: Andrea Ballayová, Ľuba Dušaničová, 
Lucia Korená, Agáta Spišáková, Katarína Petruso-
vá, Martin Nahálka.

Satirický psychothriller.

Hybatel. Jsem Hybatel. Potřebujete mě a já potřebuji 
vás. Kdybych neexistoval, vaše životy by byly fádní a 
nudné. Kdybych neexistoval, nikdo z vás by nepoznal 
rozkoš a touhu. Jsem Hybatel. Tvořím vaše sny. Když 
si mě dobře prohlédnete, zjistíte, že beze mě by nee-
xistovalo vůbec nic. Jsem vaše štěstí. Jsem vaše láska. 
Jsem celý váš život, který by byl bez mě na hovno. Hy-
batel. Hybatel! Nehledejte mě, jsem stále s vámi.

První premiéra Nového divadla v režii Šimona Spišá-
ka. Satirický, nepatetický, otevřený, krutý pohled na 
odvěké téma mužsko-ženských vztahů. Obraz toho, 

NOVÉ DIVADLO 
/ SK

PONDĚLÍ 26. 6.
21:30

PLENÉR
70 min.

Pro dospělé
diváky

co z nás všech dělá „biologická chemie“ mezi mu-
žem a ženou. Současné „čekání na Godota.“ Detailní 
obraz nás všech pod lupou pravdy. Mladí, drzí tvůrci 
upřímně vysvětlí, kdo jsou, jsme, jste, budou, budeme, 
budete. Vysvětlují odvěký genderový vzorec. Sociální 
konstrukci, jejíž kořeny pocházejí ze skutečnosti, že 
kultura a společnost působí na muže a ženy rozdílně, 
což vede k sociální rozdílům v jejich chování, očekává-
ních i postojích. Jinými slovy, pohlaví coby biologická 
danost slouží jako základ, na kterém se tvoří kategorie 
mužského a ženského…

Na Koupališti Nového divadla ztratíte všechny roman-
tické iluze a pocítíte temnou přitažlivost živočišné váš-
ně..

A ještě něco. Pokusíme se definovat míru lásky, od-
danosti a přizpůsobivosti, která se svébytného jedince 
udělá „hadrovou panenku“ v rukou jiných.

Satirical, impatient, open, cruel view of the eternal 
theme of male-female relationships. An image of what 
makes us all “biological chemistry” between man and 
woman. The current “Waiting for Godot.” A detailed 
picture of all of us under the magnifying glass of truth.
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AKVÁRIUM
AQUARIUM

Režie a scénář / Director and author: Miha Golob. 
V rámci projektu / As part of the project: Small Size: 
Wide Eyes. Dramaturgie / Dramaturgy: Mojca Redjko. 
Design vizuálu / Visual Design: Miha Golob. Výprava / 
Set Design: Larisa Kazić. Hudba / Music: Miha Arh. Li-
ghting Design: Kristjan Vidner. Inspice a sound design 
/ Stage Manager and Sound Designer: Alojz Sedovnik. 
Světla / Lights: Niko Štabuc. Jevištní technika / Set 
Technician: Slobodan Ilić. Výroba / Set Elements Pro-
duction: Larisa Kazić, ABC Ribe - Fishbox, Acrytech, 
Uroš Mehle, Zoran Srdić, Sandra Birjukov, Polona Čer-
ne. Ve spolupráci s projektem / In cooperation with 
project: Science on Road (SATENA). Odborná spolu-
práce a příprava experimentů / Scientific Assistance 
and Preparation of Experiments: dr. Kristina Žagar 
Soderžnik. Poděkování / Special Thanks: Klara Pau-
lina Golob, Dragica Haramiji, Peter Kus, Darja Potočan. 

Hrají / Cast: Miha Arh and Gašper Malnar.

Základním prvkem inscenace je vana. Průhledná. Připo-
míná nám akvárium. Akvárium jako dětské hřiště. Akvá-
rium jako prostor pro divadelní představení. Akvárium 
jako televize. Vana je ve skutečnosti pro každé dítě jed-

LUTKOVNO 
GLEDALIŠČE 

LJUBLJANA / SLO

ÚTERÝ 27. 6.
10:00

STUDIO LABYRINT
45 min.

Pro diváky 
od 3 let

ním z prvních hřišť, míst pro hru, pro učení a pro tvor-
bu. A také místo pro první divadelní zážitky. Vana je jako 
pískoviště, jen je místo písku plná vody. A prázdná vana 
je jako prázdný list papíru čekající na nás, až ji naplníme 
vodou a vstoupíme do ní. Vana může být také jako Pan-
dořina skříňka, místo hněvu a nenávisti však obsahuje 
jen vodu. Vodu coby zdroj života a poznání o životě, jeho 
kouzla a filosofie. Jako vodní cyklus. Cesta od zimy k létu. 
Univerzální příběh o vztazích, rovnováze a spolupráci.

Režisér a autor Miha Golob získal v minulých letech celou 
řadu národních i mezinárodních ocenění v oboru loutkové-
ho divadla i činohře. Jeho koncepce často vycházejí z pro-
zkoumávání a hraní si s různými styly divadla objektů.

The performance’s main element will be a bath tub. 
A transparent one. It will remind us of an aquarium. An 
aquarium as a children’s playground for somewhat older 
children. An aquarium as a space for a theatre perfor-
mance. An aquarium as a television. And, a bath tub is 
actually one of child’s first playgrounds. A playground as 
a space for playing, learning and creating. And a space of 
child’s first theatre experiences. A bath tub is like a sand-
pit, only that there’s water in it instead of the sand. An 
empty bath tub is like an empty sheet of paper, waiting 
for us to fill it with water and step into it. A bath tub could 
be like a Pandora’s Box, only that it contains no anger or 
hatred – just water. Water as a source of life, or a source 
of knowledge about life, or a spell of life, or a philoso-
phy of life. Like the water cycle. A journey from winter to 
summer. An universal story about relationships, balance 
and cooperation.

D

MIHA GOLOB



PREVÍTOVI
THE BUGGERS D
Adaptace a režie / Adaptation and Directed by: Ra-
dek Beran. Scéna a kostýmy / Scene and Costumes: 
Bára Čechová. Hudba / Music by: Tomáš Procházka.

Hrají / Cast: Eva Burešová, Kristina Sitková, Wald-
traut Ritterová, Jan Vejražka a Jiří Hajdyla.

Pan Prevít byl prevít. Narodil se jako prevít. A teď, 
když mu bylo šedesát, byl ještě daleko větší prevít než 
předtím. Paní Prevítová na tom nebyla o moc lépe. Pan 
Prevít a paní Prevítová jsou neskutečně odporní. Ne-
jen že páchnou, protože se vůbec nemyjí, ale hlavně 
se i  odporně chovají. Tak dlouho se chodí se džbán-
kem pro vodu, až se ucho utrhne. A když tomu uchu 
trošku pomohou tři statečné opičky, pořádně zhořkne 
na jazyku i lahodný ptačí pudink, tolik oblíbený panem 
Prevítem a paní Prevítovou. Jen počkejte. Groteska 
s loutkami, opičkami, kouzelným pestrobarevným ptá-
kem a spoustou zlomyslností.

DIVADLO 
LAMPION / CZ

ÚTERÝ 27. 6.
17:00

ŠAPITÓ
50 min.

Pro diváky 
od 8 let

Mr. Bugger was bugger. He was born as a bugger. Now, 
when he was sixty, he was a far bigger than before. 
Mrs. Bugger was not much better about it. Mr. and Mrs. 
Bugger are incredibly repulsive. Not only they smell 
because they do not wash at all, but they also behave 
badly. And if three brave monkeys help a little bit, the 
delicious avian pudding, which Mr. and Mrs. Bugger 
love so much, became quite bad on their tongue. Just 
wait. Grotesque with puppets, monkeys, a magical 
multicolored bird and a lot of malice.
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USNULA JSEM, ALE NESPÍM
I FELL ASLEEP, BUT I DO NOT SLEEP

Režie / Directed by: Jakub Folvarčný. Výprava / 
Set desing: Marie Černíková. Hudba / Music: Ma-
rek Doubrava. Produkce / Production: Vanessa 
Larsen.

Hrají / Cast: Barbara Humel nebo Vendula Holič-
ková, Tereza Tausingerová, Jakub Gottwald, Jiří 
Kout, Kristýna Dámová, Václav Jelínek.

Rodinná podívaná za hranice života… Hra o živých 
a mrtvých, jejichž světy odděluje tajemná hranice 
smrti. Nebo má se snad říci strašidelná hranice? 
Děsivá!?! Jak učíme vnímat smrt naše děti? Jako 
přirozenou součást života a nebo jen nevědomě vyja-
dřovanými obavami a strachem z jeho konce?

Černá komedie o cestě do říše mrtvých, kam se 
podle mexické legendy živý človek dostane tak, že 
usne na hrobě. Obyvateli onoho hrobu pak musí na-
věky sloužit. Strašidelné a poetické dobrodružství 
malé hrdinky, jejímž prostřednictvím bychom rádi 
nahlodali jedno z největších tabu našich mezigene-
račních dialogů…otvíráme téma umírání, odcházení, 
loučení a rituálu a předkládáme je dětem ve společ-
nosti jejich rodičů a prarodičů.

A black comedy about a journey into the realm of the 
dead, where a living person, according to the Mexi-
can legend, gets to sleep on the grave.

D

ÚSTAV ÚŽASU / CZ

ÚTERÝ 27. 6.
18:00

STUDIO LABYRINT
60 min.

Pro diváky 
od 5 let



KATASTROFÁLNÍ NÁMLUVY 
DONA CRISTOBALA
LE FUNESTES ÉPOUSSAILLES 
DE DON CRISTOBAL

Manipulace a konstrukce / Manipulation and 
construction: Marie de Cauze et Paz Tatay. Hudba 
a zvukové efekty / Music and sound effects: Alice 
Behague. Koncepce / Concept: Pelele.

Don Cristobal, starý osamocený misantrop, žije šťastně 
obklopený svým bohatstvím. Ale za jinak klidných noci 
se mu honí hlavou sen, v němž se mu objevuje tajemná 
žena. Kdo to je? Don Cristobal se soustředí a vydává se 
na zběsilou pouť za jejím vypátráním. Kam ho zavedou 
křivolaké cesty lásky? Najde štěstí? Bude schopen pře-
konat nevyhnutelné pasti svého osudu?

Přijďte a zjistěte, co se stane v této nové epizodě Dona 
Cristobala!

D
PELELE / FR

ÚTERÝ 27. 6.
20:00

HLAVNÍ SCÉNA DIVADLA DRAK
55 min.

Pro dospělé
diváky

Don Cristobal, an old solitary misanthrope, lives happi-
ly surrounded by his fortune. But a dream haunts his 
otherwise tranquil nights: who is this mysterious wom-
an? Don Cristobal sets of in search of her in a frantic 
quest. Where will the tortuous paths of love lead him? 
Will he find happiness? Will he be able to overcome the 
inevitable traps of his destiny?

Come and discover what happens in this new episode 
of Don Cristobal!
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Přijďte a připojte se ke Xalii, obří androidí loutce 
z jiné planety, která se potuluje a prozkoumává svůj 
nový svět. Setká se s vámi, pozdraví vás a dokonce 
si s vámi zatančí. Když se rozsvítí a proletí skrz nebe, 
vytváří úchvatnou podívanou pro celou rodinu.

Xalia byla vytvořena britskou skupinou Smoking 
Apples, oceňovanou loutkářskou společností, která 
teší publikum na akcích a festivalech již od roku 
2010.

Come and join Xalia, a giant, android-like puppet 
from another planet, as she roams around explor-
ing her new world. She will meet you, greet you 
and even dance with you as she lights up and flies 
through the sky, creating a breathtaking spectacle 
for all the family to enjoy. 

Xalia was created by Smoking Apples, a UK based, 
award winning puppetry company and has been 
delighting audiences at events and festivals since 
2010.

66 / DIVADLO DRAK

SMOKING APPLES - XALIA

Dramaturgie / Dramaturgy: Gemma Williams. 
Asistent produkce / Production assistant: Grace 
Chapman. Hudba, sound design / Music & Sound 
Design: Jo Walker. Light design: Sherry Coenen. 
Výprava / Set design and costumes: Samuel 
Wyer. Video: Smari Gunn. Fotografie / Photogra-
phy: Richard Davenport.

Účinkující a spoluautoři / Cast and Co-authors: 
Hattie Thomas, Molly Freeman, Matthew Lloyd, 
Luke Breen, George Bellamy. Alternace / Alterna-
tive: Chris Eastwood.

D

SMOKING APPLES / UK

ÚTERÝ 27. 6.
21:00

PLENÉR



SŮL NAD ZLATO
SALT OVER GOLD

Režie / Directed by: Radek Beran a Buchty a loutky. 
Loutky / Puppets: František Antonín Skála. Výpra-
va / Set design: Robert Smolík. Hudba / Music: Vít 
Brukner.

Střídavě hrají / Cast: Marek Bečka, Radek Beran, 
Zuzana Bruknerová, Vít Brukner. 

“Ty mě máš ráda jako zlato, ty jako stříbro a ty jako sůl? 
Tak na to bych se podíval, fuj fuj fuj.” Pohádka o pozlát-
ku, dobrém jídle, nedobrém jídle a čisté lásce. Hrané 
s loutkami, vtipem a chutí. Na motivy klasické pohádky 
Boženy Němcové.

„You love me like gold, you like silver and you like salt? 
So I‘d look at it, all right“. A fairytale about fine art, 
good food, poor food and pure love. Playing with pup-
pets, joke and taste. Based on the classic fairytale by 
Božena Němcová.
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BUCHTY

A LOUTKY / CZ

STŘEDA 28. 6.
10:00 a 16:00

ŠAPITÓ
45 min.

Pro diváky 
od 3 let



D
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JE BRASSE DE L’AIR
I AM STIRRING AIR
Koncepce, scénář, konstrukce a hraje / Concep-
tion, writing, construction and interpretation: 
Magali Rousseau. Zvukový a světelný design / 
Sound and light design: Julien Joubert. Režie / 
Stage direction: Camille Trouvé. Klarinet / Cla-
rinet: Stéphane Diskus. Pohybová spolupráce / 
bodywork:  Marzia Gambardella. Pomocná režie 
/ Additional stage direction: Yvan Corbineau.  
Technika / Technic: Sylvain Marguerat. Booking: 
Christelle Lechat.

V představení Vířím vzduch Magali Rousseau před-
stavuje poetické mechanismy, které vytvořila v po-
sledních deseti letech. Absolvovala dlouhou instink-
tivní cestu k pochopení, že všechny tyto ocelové 
bytosti jsou součástí stejného příběhu. Jejího vlast-
ního příběhu.

Říká jednoduchá, osobní, intimní slova. Projdeme se 
s ní v nekonečném vesmíru osídleném stroji, kte-
ré střídavě vstupují do světla a ožívají. Všechny se 
s vynalézavostí sobě vlastní pokoušejí odletět, i když 
víme, že se jim to nepodaří. Její mechanismy jsou 
jemné, inteligentní, poetické, osamělé, jemné. Obý-

L’INSOLITE
MÉCANIQUE / FR

STŘEDA 28. 6.
15:00, 18:00 a 20:00

ČTVRTEK 28. 6.
9:00, 10:30 a 17:00

STUDIO LABYRINT
45 min.

Pro diváky 
od 6 let

vají určitou oblast naší představivosti živenou našimi 
nadějemi i strachy. Každý tak může spatřit kousek 
sebe sama.

„Sleduji mikro-pohyby. Jemné, pravidelné a chaotic-
ké pohyby křehkých organismů. Toto je moje divadlo 
iluzí. Bláznivé stroje, legrační, smutné, sladké, agre-
sivní, odhodlané, bezmocné. Utíkají, chtějí se dostat 
pryč. Pokouší se odletět, ale neuspějí. Víří vzduch, 
snaží se vyletět vysoko, ale vždy ztroskotají. Neú-
navně opakují tytéž gesta a snaží se nám říct svým 
vlastním způsobem svůj příběh. Vyzývají k naší cit-
livosti k bytostem a věcem, k naší schopnosti cítit, 
hrát, pochopit. „

Společnost l’Insolite Mécanique byla založena v roce 
2015 jako kreativní prostor na půli cesty mezi me-
chanizovaným divadlem, instalací plastik a předsta-
vením. 

Magali Rousseau studovala na Umělecké škole 
v  Štrasburku. Tam se vyučila v kovodělných, dře-
vozpracujích a klenotnických dílnách a v roce 2008 
získala cenu Voecklin Awards and honors.

In I am stirring air, Magali Rousseau stages herself 
with poetic mechanisms she‘s created over the past 
decade. A long, instinctive Joury to finally under-
stand that all these steel beings are part of the same 
story. Her own story.



V NAŠICH RUKÁCH
IN OUR HANDS

Alf je rybář, kterého jeho zkušenosti, kamarádství a věr-
nost dostanou až na samý vrchol. Jenže časy se mění 
a celý průmysl s nimi. Jak se Alf přizpůsobí novým po-
řádkům, aby přežil?

Sledujme cestu ryby z  moře až na talíř, pozorujme 
směšný pokus racka o získání potravy a staňme se 
svědky smíření otce se synem. Inscenace V  našich 
rukou vás odnese na moře, pod hladinu océanu i na 
palubu lodě jménem Rybářova štěstěna.

Prostřednictvím inovativního loutkářství a překvapující 
výpravy se připojíme k  Alfovi na jeho cestě z  hlubin 
zoufalství k novému vzestupu a záchraně způsobu ži-
vota, který miluje.

Inscenaci V našich rukou vytvořila v Londýně a Corn-
wallu oceňovaná skupina Smoking Apples, zabývající 
se loutkovým a vizuálním divadlem.

Inscenace vznikla za finanční podpory Arts Council En-
gland.

SMOKING APPLES / UK

STŘEDA 28. 6.
19:00

HLAVNÍ SCÉNA DIVADLA DRAK
65 min.

Pro diváky 
od 12 let

„Nádherně dechberoucí a upřímné“ The New Current

„Chytré a invenční“ British Theatre Guide

Alf is a trawler fisherman whose experience, cama-
raderie and loyalty have put him and his boat at the 
top of the game. But times are changing and so is the 
industry. How will Alf adapt in order to survive?

Follow a fish’s journey from sea to plate, watch 
a seagull’s ridiculous attempt to find food and witness 
a father and son reunite. In Our Hands will transport 
you out to sea, under the ocean and onto the deck of 
the Catcher’s Fortune.

Using innovative puppetry, a striking set and an original 
score, join Alf as he journeys from the depths of de-
spair to rise again and rescue the life he loves.

In Our Hands has been developed extensively both in 
London and Cornwall by Smoking Apples, an award 
winning puppetry and visual theatre company.

Supported using public funding by Arts Council En-
gland.
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POHÁDKY OVČÍ BABIČKY
FAIRYTALES OF SHEEP GRANDMOTHER

D. SPANLANGOVÁ, 
P. SÝKORA, P. VAŠÍČEK 

Režie / Directed by: T. Dvořák. Výprava / Set de-
sign: I. Nesveda, D.Raunerová. Hudba / Music: 
M. Vaniš. 

Hrají / Cast: M. Hajn nebo P. Vydarený, B. Holý, 
M.  Bartůšek, M. Mrázková, R. Mašková, M. 
Hartman nová.

Pět příběhů o jednom beránkovi, který je chytřejší 
než tři vlci dohromady!

Asi jen málokdo se nikdy nesetkal s „Pohádkami ovčí 
babičky“, ať už v původní televizní, či později i knižní, 
podobě. Není divu, vždyť tento cyklus byl vůbec prv-
ním kresleným večerníčkovským seriálem, a zároveň 
i prvním, jehož vypravěčkou byla nenapodobitelná 
a okouzlující Jiřina Bohdalová. Vznikl v roce 1966 
v režii V. Bedřicha, který spolu s animátory rozhýbal 
černobílé kresby B. Šišky. Zanedlouho mu tedy bude 

DIVADLO ALFA
PLZEŇ / CZ

ČTVRTEK 29. 6.
10:00

HLAVNÍ SCÉNA DIVADLA DRAK
50 min.

Pro diváky 
od 4 let

50 let! Vysílal se o rok později (tehdy ještě byl Večer-
níček na programu jen 3x týdně).

Seriál měl 13 dílů (kniha obsahuje 7 z nich). My jsme 
jich vybrali 5, abychom se dětem (i dříve narozeným) 
pokusili upomenout na veselé, dojemné, ale i napí-
navé příběhy beránka a jeho ovečky, na něž si trvale 
brousí zuby trojice vlků. Samozřejmě marně!

U nás v divadle Vám ovčí babička převypráví po-
hádky: O chytrém beránkovi, O tom, proč se usmívá 
měsíček, Jak vlci vykopali sami sobě jámu, Beránek 
a falešní beránci a O tom velkém vlčím vystřelení. 
Všechny příběhy vám zahrajeme s přispěním nejrůz-
nějších typů šitých loutek a herců v maskách. A aby-
chom nezapomněli – „Pohádky ovčí babičky“ poprvé 
uvidíte barevně!

Five stories about one lamb who is smarter than 
three wolves together! A Clever Lamb, Why The 
Moon Smiles, How the wolves dug their own pit, 
Lamb and the false lambs and The big wolf gunshot.



MURGILA A ZORILA
MURGILA AND ZORILA D
Scénář na motivy rumunské pohádky / Scenario 
based on Romanian fairytale: Continuo. Režie / 
Directed by: Kateřina Šobáňová. Umělecká super-
vize / Artistic supervision: Pavel Štourač. Loutky, 
kostýmy / Puppets, costumes: Helena Štouračová, 
Sara Bocchini. Scénografie / Set design: Helena 
Štouračová, Martin Janda, Pavel Štourač. Hudba / 
Music: Samuel McGehee, Elia Moretti. Light-design: 
Jan Hugo Hejzlar. Produkce / Production: ART Pro-
metheus.

Hrají / Cast: Kateřina Šobáňová, Martin Janda,  Sa-
muel McGehee / Elia Moretti.

Hudebně loutková pohádka inspirovaná výpravou za 
rumunskými příběhy. 

Troje ústa, šestery oči, třicet prstů a jeden plnovous vám 
budou vyprávět příběh, který byl počat za soumraku a zro-
zen za úsvitu v krajině temných lesů a příkrých hor, kde 
lidé a zvířata žijí pospolu a mluví stejnou řečí. Kde láska 
a  nenávist, život a smrt či naděje s bolestí ruku v ruce 
putují vesnicemi i dalekou pustinou. Příběh plný zvratů 

DIVADLO
CONTINUO / CZ

ČTVRTEK 29. 6.
16:00

ŠAPITÓ
40 min.

Pro diváky 
od 5 let

v náručí kruhu budeme hrát a společně s loutkami vyprá-
vět o laskavosti štěstí a síle pevné vůle, které v jednom 
království chudým, ale ani bohatým nedají spát. Tak pojď-
te a poslouchejte, země se probouzí a pohádka začíná. 

Představení je doprovázeno na hudební nástroje, inspi-
rované nástroji rumunských lidových muzikantů. 

Jedná se o dlouhodobý výzkumný a tvůrčí projekt, 
v  němž se členové Divadla Continuo zaměřují na vý-
zkum fenoménu narativity a základní lidské potřeby vy-
právět si příběhy. V roce 2016 se v rámci tohoto projektu 
vydali členové Divadla Continuo do oblasti Maramures 
v Rumunsku. Během své cesty se mimo jiné zaměřili 
na specifickou zvukovou a hudební složku určité části 
krajiny a lidí žijících v ní, na tělesné a vizuální aspekty 
spojené s tradicemi a rituály jednotlivých oblastí a také 
na lidovou slovesnost, zejména na pohádku, na její pů-
vod, rysy a znaky; zkoumali různé varianty jednotlivých 
pohádek a funkci vypravěče. Vyprávění o kouzelném 
a fantastickém světě rumunských pohádkových bytostí 
a hrdinů.

A musical puppet tale inspired by the Romanian fairy-
tales. The trio‘s mouth, six eyes, thirty fingers, and one 
beard will tell you a story that was conceived at dusk 
and born at dawn in the countryside of dark forests 
and steep mountains where people and animals live 
together and speak the same language.
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TŘETÍ LEŽ
THIRD LIE

Režie / Directed by: Aleš Čermák. Dramaturgie / 
Dramaturgy: Matěj Samec. Překlad / Translation: 
Sergej Machonin, Jan Machonin. Hudba / Music: 
Matouš Hejl. Produkce / Production: Dominika 
Andraško, Magda Juránková. 

Hraje / Cast: Jakub Gottwald.

“Jednoho dne lidé říkají, že je příměří a že je konec 
války. Nazítří lidé říkají, že je nová válka a že válka 
pokračuje.” 

Dospívající dvojčata přiveze matka z Velkého města 
na venkov k babičce, které sousedé neřeknou jinak 
než Čarodějnice. Je válka, ve městě není co jíst.  Brzy 
se ukáže, že život s babičkou na kruté vesnici může 
být pro dvojčata životu nebezpečnější než bomby 
dopadající na město. Chlapci, vykazující se mimo-

MEET FACTORY / CZ

ČTVRTEK 29. 6.
19:00

HLAVNÍ SCÉNA DIVADLA DRAK
90 min.

Pro dospělé
diváky

řádně racionální inteligencí, najdou způsob, jak bez 
úhony přežít. Surovost světa, který je obklopuje, je 
třeba pochopit, vzít ji za svou, a přelstít ji. Existuje 
nějaký návod, jak bez výčitek zabít člověka? Kde se 
v člověku bere chuť vzít spravedlnost do vlastních 
rukou a jednat? Je potřeba se vyvarovat fascinace 
zlem a nebo se naopak nechat zlem opojit, učinit ze 
sebe monstrum, které má odvahu se vzepřít veške-
rým mravním zábranám?    

Podle knih „Velký sešit, Důkaz, Třetí lež“ od Agoty 
Kristof, jež původně publikoval Editions du Seuil 
v Paříži. Autorce se za toto dílo, vykazující se úseč-
ným, chladným a čistým stylem, až na kost oproště-
ným od zbytností, dostalo několika literárních oceně-
ní a přineslo jí světový věhlas. 

“One day people say it‘s a truce and that‘s the end of 
the war. The next day people say that there is a new 
war and that the war is continuing.”

Is there any instruction how to kill a man without a 
compunction? Where does the man take the desire 
to take justice into his own hands and act? Is it nec-
essary to avoid the fascination with evil or, on the 
contrary, to let the evil go away, to make a monster 
who has the courage to resist all moral barriers?



JENOM TŘI MUŠKETÝŘI
ONLY THREE MUSKETEERS D

Režie / Directed by: Janek Lesák. Scéna / Set de-
sign: Karel Čapek. Kostýmy / Costumes: Tereza 
Vašíčková. Hudba / Music: Ivo Sedláček. Dramatur-
gie / Dramaturgy: Natálie Preslová. Asistent režie / 
Assistant director:  Láďa Karda. Představení řídí / 
Stage manager: Ewa Kociemska.

Příběh starší než vaše babička. Divadlo lepší než dovo-
lená v Provence.

Co by se stalo, kdyby tři mušketýři zůstali opravdu je-
nom tři? Vyletněná parafráze jednoho z nejslavnějších 
románů všech dob v unikátní úpravě pro tři herce a ka-
pelu. Nečekejte na D´Artagnana a kryjte se!

Hrajeme pod hvězdami.

MALÉ DIVADLO
ČESKÉ BUDĚJOVICE / CZ

ČTVRTEK 29. 6.
21:30

PLENÉR
80 min.

Pro diváky
od 12 let

A story older than your grandmother. Theater that is 
better than holidays in Provence.

What would happen if the three Musketeers were really 
only three? An outraged paraphrase of one of the most 
famous novels of all time in a unique arrangement for 
three actors and a band. Do not wait for D‘Artagnan 
and cover yourself!

We play under the stars.
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AIRGROUND

Koncept / Concept: Štěpán Benyovszký, Tom Ry-
chetský a kol. Dramaturgie / Dramaturgy: Štěpán 
Benyovszký. Choreografie / Choreography: Tom 
Rychetský. Choreografie a závěsné akrobacie 
/ Choreography and hanging acrobatics: Anna 
Schmidtmajerová, Šárka Bočková, Tereza Toběr-
ná. Hudba / Music: David Hlaváč. Akrobatická 
konzultace / Acrobatic consultation: Ilona Jäntti
Kostýmy a make-up / Costumes and make-up: 
Kristina Záveská. Vlasová stylistka / Hair-stylist: 
Lenka Habartová.Světelný design / Light design: 
Ondřej Kyncl.  Zvukový design / Sound design: 
Jindřich Kravařík
Projekce – režie / Projection directed by: Jiří 
Andrle. Projekce – střih / Projection edited by: 
Tomáš Kostěnec. Produkce / Production: Cirk La 
Putyka.

Hrají / Cast: Anna Schmidtmajerová, Šárka Boč-
ková, Tereza Toběrná, David Hlaváč nebo Adam 
Novotný.

CIRK
LA PUTYKA / CZ

PÁTEK 30. 6.
11:00 a 17:00
PARKOVIŠTĚ

45 min.

Pro celou
rodinu

O cestě k samostatnosti a pohrávání si se zemskou 
přitažlivostí. Klesání i stoupání v jímavém příběhu, 
v  němž se cirkusová umění (závěsná akrobacie, 
acro-yoga a další) prolínají s živou hudbou a s prvky 
pohybového a tanečního divadla.

Ocitneme se ve vzpomínkách, které se přicházejí 
rozloučit, vyletíme do výšin, seskočíme s padákem, 
necháme se zachránit a zjistíme, zda je možné se 
osvobodit od svazující minulosti. Každý se musíme 
rozhodnout, jak naložíme se životem, i když to není 
jednoduchá volba.

Nahlédněte do jednoho životního příběhu a nechte se 
inspirovat k novým vzletům. Událost, která balancu-
je na hraně několika divadelních tvarů. Co se stane, 
když neudržíme rovnováhu?

On the way to independence and playing with the 
Earth‘s attraction. Sinking and climbing in a cute sto-
ry where circus arts (hanging acrobatics, acro-yoga 
and others) mingle with live music and elements of 
motion and dance theater.



BAJAJA
D

Režie a dramatizace / Dramatization and directed 
by: Filip Jevič. Hudba / Music: Marek Bělohlávek. 
Scénografie / Set design: Kamil Bělohlávek. Drama-
turgie / Dramaturgy: Jeník Bubal. Kostýmy / Costu-
mes: Tereza Venclová.

Hrají / Cast: Miroslava Bělohlávková a Jiří Kohout 
/ Filip Jevič.

Hledá se hrdina, značka: spěchá! 

Také vám někdy přijde, že máte doma místo dětí draky? 
Víte, jak se poznali vaši rodiče? Co se stane, když král 
přislíbí své tři dcery třem drakům? Proč Bajaja odjíždí 
do světa? A proč po boji vždy utíká?

Rytířská pohádka, která vypráví o skryté lásce a ne-
skrývané udatnosti, o nutnosti a schopnosti se správně 
rozhodovat, o poslušnosti, o vzbouření, o prostém lidu 
i královské rodině.

STUDIO
DAMÚZA / CZ

PÁTEK 30. 6.
15:00

STUDIO LABYRINT
50 min.

Pro diváky 
od 6 let

Tři draci, dva herci, jeden muzikant, loutky a jedna 
otočná scéna.

The Knight‘s Fairy tale about hidden love and unshak-
en beliefs, about necessity and ability to make good 
decisions, about obedience, rebellion, a simple people, 
and about a royal family.

Three dragons, two actors, one musician, puppets and 
one rotating scene.
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ZRNÍ
KONCERT / CONCERT

Jan Unger – zpěv, kytara, flétna / vocals, gutair, 
flute 
Jan Juklík – kytara, zpěv / guitar, vocals
Jan Fišer – housle, zpěv / violin, vocals
Jan Caithaml – baskytara, zpěv / bass, vocals
Ondřej Slavík – bicí, akordeon, beatbox, zpěv / 
drums, accordeon, beatbox, vocals

S talentem na melodie, mísením moderního zvuku, 
současné elektroniky a písničkářské poetiky jsou 
ikonou novátorství a hledačství na české alternativ-
ní scéně. Od hraní na ulici se talentem a pílí vypra-
covali na její pomyslný vrchol. Vzhledem ke stylové 
otevřenosti a instrumentální zralosti je v jejich ne-
zaměnitelné hudbě slyšet akordeon i beatbox, flétna 
i experimenty s looperem. Kolektivně utvářená akus-
ticko-elektronická hudba s mnohovrstevnatými texty 
se tak chvílemi ponořuje i do muzikantských krajin 

ZRNÍ / CZ

PÁTEK 30. 6.
20:00

STUDIO LABYRINT 
90 min.

taneční hudby a ambientu. Jejich osobitý projev na 
pódiu je stejný jako jejich muzika: autentický, hutný, 
energický a hypnotický.

Bez kalkulu, kompromisů a velkého labelu za zády 
sklízejí jejich desky ceny a nominace. Kromě vy-
prodaných klubů a hraní na velkých festivalech na 
hlavních podiích v hlavních časech jsou například 
majiteli ceny Anděl 2012 za Objev roku.

Zrní je hra. Zrní je pohyb.

With talent for melody, blending modern sound, con-
temporary electronics and songwriting poetics, they 
are an icon of innovation and searchability on the 
Czech alternative scene. From playing on the street 
with talent and diligence they worked on its imagi-
nary peak. Due to their stylish openness and instru-
mental maturity we can hear accordion and beatbox, 
flute and loop experiments in their unmistakable 
music. The collectively-formed acoustic-electronic 
music with multi-layered texts is thus immersed in 
the musician landscapes of dance music and am-
bient. Their individual performance on the stage is 
the same as their music: authentic, dense, energetic 
and hypnotic.
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