ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA NA DOMA
Maňásci z naší nové inscenace Šípková Růženka teď pro vás divadlo hrát nemůžou.
Ale připravili jsme pro vás jejich papírovou verzi, které můžete vdechnout život sami
u vás doma. Tak pojďte na to!
Vybarvuj, stříhej, lep, tvoř, hraj si a... hraj divadlo!
Teď už stačí vzít si jen přiložený text a zkusit odehrát jednotlivé scény z naší pohádky.
Jako jeviště využit například desku stolu.
Každý, kdo nám pošle video svého představení, dostane 2 volné vstupenky do Draku
na inscenaci Šípková Růženka ve sezóně 2020/2021.
VERZE PRO DĚTI 3+
Omalovánky
Aby to postavám na jevišti jak se patří slušelo, je potřeba je nejdřív vybarvit.
Co potřebuješ?
Papír, pastelky, voskovky nebo fixy atd.
Postavičky si vytiskni a vybarvi dle vlastní fantazie.
VERZE PRO DĚTI 6+
Loutky na špejli a kulisa hradu
Chceš si doma zahrát loutkové divadlo?
Co potřebuješ?
Čtvrtky, nůžky, lepidlo, špejle, izolepu, pastelky nebo ústřižky látek, barevných papírů atd.  
Postavičky si vytiskni a podlep čtvrtkou, pak loutky vystřihni a vybarvi nebo polep látkami,
barevnými papíry atd.
Loutky můžeš vést zespoda i ze shora, podle toho přilep špejli izolepou k zádům loutky.
Kulisu hradu vystřihni a slep lepidlem či izolepou. Pro lepší stabilitu můžeš hrad podlepit
čtvrtkou či kartonem.
Zaroste i ve tvém představení hrad růžemi?

Úryvky pohádky – Hrajeme loutkové divadlo
1.NAROZENÍ RŮŽENKY A KŘTINY
Postavy: král, královna, tři hodné sudičky, jedna zlá sudička
V království se narodila princezna Růženka. Král s královnou uspořádali křtiny, kam pozvali
i tři dobré sudičky. První sudička přisoudila Růžence nad kolébkou, že bude krásná jako
růžový květ, druhá sudička přisoudila Růžence, že bude hodná a laskavá. V tu chvíli se
objevila zlá sudička, která nebyla na slavnost pozvaná, a proto Růženku zaklela: až Růženka
dovrší patnácti let, píchne se o trn a umře. Zlá sudička zmizela, ke kolébce přistoupila třetí
hodná sudička a zlou kletbu zmírnila, že Růženka nezemře, jen usne na sto let.
2. V KRÁLOVSTVÍ SE PÁLÍ ŠÍPKOVÉ KEŘE
Postavy: král, královna, majordomus
Král s královnou vyhlašují, že vše špičaté a ostré, o co by se mohla Růženka píchnout,
musí z království pryč. Majordomus musel posekat všechny šípkové keře a růže ze zahrady,
mečům upilovat špičky i kozlům zapilovat rohy, vyhodit ostré vidličky a nože, dokonce
se musel chudák vzdát i svého Tabasca.
3. RŮŽENCE JE 15 LET, PÍCHNE SE DO PRSTU
Postavy: Růženka, král, královna, majordomus, zlá sudička
Princeznu Růženku už přestávají bavit hry na schovávanou, které hrávala se svými rodiči
a majordomem, a tak při svých toulkách po zámku zabloudí do odlehlé staré věže. Ve věži
potkává zlou sudičku, která jí ukazuje nádhernou květinu, kterou Růženka nikdy neviděla.
Je to růže a Růženka se píchne do prstu a usíná. Zlá sudička se hlasitě směje.
4. KRÁLOVSTVÍ USÍNÁ
Postavy: Růženka, král, královna, majordomus
Spánek všechny obyvatele zámku zastihne zcela nečekaně v rozličných činnostech.
Například: majordomus nese šálek s čajem králi, královna maluje obraz atd.
(možné hromadně usínat na cinknutí)
5. PRINC SE DOSTÁVÁ DO HRADU, PROBUZENÍ RŮŽENKY
Postavy: Princ, Růženka, král, královna, majordomus
Princ se snaží dostat do hradu, který za sto let obrostl hustým šípkovým křovím. Když se mu
to podaří, potkává spícího krále, královnu, majordoma. Nachází Růženku. Snaží se jí probudit,
nakonec ji políbí. Růženka se probouzí. Princ jí žádá o ruku.

