KC Vozovna
Sobota 14. 9. 2019
SOBOTA 14. 9. 2019 KC VOZOVNA – SÁL
10:00 – 10:45
STUDIO DAMÚZA: PTÁČEK A LEV
Jaro se probouzí a s ním i netradiční přátelství, které se prohlubuje
a zraje stejně jako jablíčka, či švestky na podzim. Nezničí ho dokonce
ani ten nejsilnější mráz. Tak trochu poetická inscenace pro nejmenší,
která je oslavou něžných okamžiků, vzájemné blízkosti dvou (na první pohled odlišných) bytostí, ptáčka a lva. Společně s námi zaklepejte na dvířka zahrádky, kde bydlí lev, který zatím netuší, jaká tajemství
v ní příroda ukryla.
Vhodné pro děti od 10 měsíců do 3 roků a jejich rodiče.
Vstupné 80 Kč.
SOBOTA 14. 9. 2019 KC VOZOVNA – VENKOVNÍ PÓDIUM
11:00 – 11.25
KONCERT: HELEELI
HeleEli je autorský projekt zpěvačky a muzikantky Elišky Dvořákové
(která nabírala zkušenosti se zpěvem v kapele Kašpárek v rohlíku),
její sestry Amálky, otce Davida a hudebního producenta Martina Horáčka. K nim se přidali Vilém Dvořák, Vít Bořil a Štěpán Princ. V roce
2018 vydali první desku Revoluce v dětském pokoji, na které se podílela
řada dalších hostů, jako např. Monika Načeva nebo Milan Cais. Toto
uskupení se svou hudbou plnou fantazie vystupuje v maskách králíčků. Proč? Jak říká Eliška: „Jde o to, že králíčci přicházejí k nám na zem
a dělají věci, které nám připadají divné. Tím chceme ukázat, že odlišovat se, být jiný, je vlastně zdravé”.
Vstupné dobrovolné.
SOBOTA 14. 9. 2019 KC VOZOVNA – SÁL
11:30 – 12.15
DIVADLO NA HÁČKU: JARNÍ MEDVĚDINY
Divadelně edukační projekt pro předškolní děti provázený jedním hercem a jedním hudebníkem. Skládá se z loutkového představení a zážitkové dílny, která se zaměřuje na rozvoj dramatických dovedností
dětského diváka
Vhodné pro děti od 2 do 8 let a jejich rodiče.
Vstupné 80 Kč.
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SOBOTA 14. 9. 2019 KC VOZOVNA – SÁL
12:15 – 14:00
ODPOLEDNÍ KLID A DÍLNY
SOBOTA 14. 9. 2019 KC VOZOVNA – SÁL
14:00 – 14:45
DIVADLO TOY MACHINE: KRÁL KAREL
Jednou za tisíc let se vody Vltavy rozevřou jako květ růže a vydají z hlubin dávný poklad. Zlatou kolébku, v níž smí být odchován jen ten, kdo
přinese naší zemi mír a štěstí. A právě teď se narodí malý Václav, budoucí král Karel. Loutková pohádka volně inspirovaná středověkem,
dobou králů, životem a dílem Karla IV.
Vhodné pro děti od 3 let a jejich rodiče.
Vstupné 80 Kč.
SOBOTA 14. 9. 2019 KC VOZOVNA – SÁL
16:00 – 16:40
LOUTKY BEZ HRANIC: PŘÍBĚHY MALÉ LUPITINY GONZÁLEZ
Mexická oslava Dušiček je barevná, veselá a smrtky i smrťáci se radostně schází a společně vyprávějí své příběhy. Pojďme se podívat do
rodiny malé Lupitiny González, kde právě začíná Día de los Muertos –
mexický sváteční Den mrtvých. Bude se tančit, bude se zpívat a bude
se vyprávět. I zde, v Zemi mrtvých, se všichni rádi od srdce zasmějí! Veselá loutková výprava do Mexika za tamní barevnou oslavou Dušiček,
abychom si připomněli, že smrti není třeba se bát, protože je to přirozená součást našeho života.
Vhodné pro děti od 4 let a jejich rodiče.
Vstupné 80 Kč.
SOBOTA 14. 9. 2019 KC VOZOVNA – SÁL
17:00 – 17:45
DIVADLO PRO MALÝ: DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Byl jednou jeden hrozně vysoký, jeden hrozně tlustý a jeden hrozně
špatně na blízko vidící člověk. A těm třem se všichni neustále posmívali. A byl jednou, jeden krásný, sympatický, bohatý princ, který chtěl
vysvobodit jednu krásnou, sympatickou a bohatou princeznu ze zakletého zámku. Jak to všechno dopadlo? Přijďte se podívat na naši
pohádku a celé to dobrodružství můžete zažít na vlastní kůži.
Vhodné pro děti od 3 let a jejich rodiče.
Vstupné 80 Kč.
DOPROVODNÉ PROGRAMY
SOBOTA 14. 9. 2019 KC VOZOVNA – PŘEDSÁLÍ
10:30 – 17:00
DIVADLO ILEGUMOVA DIVADELNÍ SPOLEČNOST
– KOREČKOVÁ DÍLNA
Takový obyčejný korek, člověk by ho vzal a vyhodil, že? Ale co když se
na korek namaluje obličej, nalepí se na něj vlasy a obleče se do rafinovaného kostýmu? Vznikne loutka, marioneta či javajka, čarodějnice
nebo princ, nebo prostě cokoliv, co vás napadne! Dílna je vhodná pro
všechny, kdo se nebojí chopit nůžek a lepidla.
Vhodné pro děti od 3 do 12 let.

Neděle 15. 9. 2019
NEDĚLE 15. 9. 2019 KC VOZOVNA – SÁL
10:00 – 10:45
DIVADLO DRAK: O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

Maruška žije v malé chaloupce se svou macechou a nevlastní sestrou. Ty se k ní nechovají vůbec hezky. Vrcholem pak je, když nebohou
Marušku pošlou na mráz, aby jim přinesla třeba jahody: „A bez nich
se nevracej!“ Co si chudák Maruška teď počne? Venku zuří sněhová
vánice, psa by nevyhnal a k tomu ten nesplnitelný, hloupý úkol. Každý
přece ví, že jahody v lednu nerostou. Nebo už to nikdo dávno neví?
Vhodné pro děti od 3 let a jejich rodiče.
Vstupné 100 Kč.
NEDĚLE 15. 9. 2019 KC VOZOVNA – VENKOVNÍ PÓDIUM
11:00 – 11:25
KABARÉ PÚPALA MARIONETTEN:
WOLF MINSKI UND SEINE FREUNDE (DEU)
S malým vlkem jménem Minski je pořád legrace, a navíc má spoustu
zábavných přátel. Hudebně nadaného králíka, krysu s rozbitým rádiem, nejzábavnější břišní tanečnici na světě, zamilovanou kostru, slepici hrající si s míčkem, myši, které tancují na dlani, zpívajícího exotického obrovského švába, zvláštní mravenčí ženu, která si stěžuje na
nepořádek na pódiu (a důkladně uklízí) a další vtipné, barevné a poetické marionety, které fascinují nejen děti, ale i dospělé.
Vstupné dobrovolné.
NEDĚLE 15. 9. 2019 KC VOZOVNA – SÁL
11:30 – 12:15
KA2: POVĚSTI ČESKÉ
Nadchněme spolu s klasikem dětské publikum pro krásu a hrdinství
bájných postav české historie, podívejme se s humorem a citem na význam historie pro současnost. Jiráskův jazyk je zvláštní, ale není nudný.
Hrdinové dávných českých příběhů jsou lidé jako my. Žijí v nás dodnes
i když se časy, čeština i Praha mění, člověk zůstává.
Vhodné pro děti od 8 let a jejich rodiče.
Vstupné 80 Kč.
NEDĚLE 15. 9. 2019 KC VOZOVNA
12:30 – 14:00
MIREK TREJTNAR: VÝROBA MARIONET
Loutková dílna renomovaného loutkáře. Každé dítě si může vyrobit
malou marionetu (30 cm) a odnese se ji domů.
Vstupné 180 Kč.
NEDĚLE 15. 9. 2019 KC VOZOVNA – SÁL
14:00 – 14:45
BUCHTY A LOUTKY: ŽABÁK VALENTÝN
O rozmazleném žabím chlapečkovi a jeho kamarádce Isabele, která
je… čáp! Podle pohádky B. Bose.
„Kvak, kvak… co se na mě tak díváte?! Já jsem princ!", prohlásí jednoho dne rozmazlený žabí chlapeček a uteče od maminky a tatínka za
princeznou do světa, kde číhají žabí nepřátelé: hadi, ježci, ale hlavně – čápi. Však také Valentýn malé ptáče Isabelu, které cestou potká,
před čápy varuje a chrání až do chvíle… jé… neříkejte to… vždyť Isabela je… čáp! A přece zároveň nejlepší kamarád. Jak je to možné? Přijďte se podívat… kvak.
Na motivy německé pohádky Burny Bose.
Vhodné pro děti od 3 let a jejich rodiče.
Vstupné 80 Kč.
NEDĚLE 15. 9. 2019 KC VOZOVNA – VENKOVNÍ PÓDIUM
14:50 – 15:20
KONCERT: CELLO A KYTA
Balkánsko-slovanský alternativní folk
Polsko-srbské duo, které proplétá kytaru a violoncello s prvky tradičního zpěvu a balkánským chraplákem. Projekt vznikl v červnu 2019.
Inspiraci hudebníci čerpají ze svých kořenů (polské a srbské historie
a kultury). Jsou hraví, a tak si hrají i s hudbou. S přirozenou spontánností propojují různé elementy, zkoušejí a experimentují.
Vstupné dobrovolné.
DOPROVODNÉ PROGRAMY:
NEDĚLE 15. 9. 2019 KC VOZOVNA – PŘEDSÁLÍ
10:30 – 15:30
DIVADLO ILEGUMOVA
DIVADELNÍ SPOLEČNOST: PAPÍROVÁ DÍLNA
Výtvarná dílna pro nejmenší. Od nás dostanete předlohu loutky, kterou stačí vybarvit, vystřihnout a nalepit na špejli. A pokud by vám snad
nevyhovovala ani jedna z našich předloh, můžete si s naší pomocí vymyslet a vyrobit vlastní!
Vhodné pro děti od 3 do 12 let.

Atrium na Žižkově
Pátek 13. 9. 2019
PÁTEK 13. 9. 2019 ATRIUM – ŠAPITÓ
16.30 – 17.15
DIVADLO LOKVAR: SNĚHURKA
Kdo je krásnější? Královna nebo Sněhurka? Je myslivec krutý? A jsou
trpaslíci pořádkumilovní? Myslíte si, že znáte tuto pohádku opravdu
dobře? Kdo uvidí – pochopí. Loutková pohádka pro děti, které se nebojí projevit svůj názor.
Vhodné pro děti od 3 let a jejich rodiče.
Vstupné 80 Kč.
PÁTEK 13. 9. 2019 ATRIUM – SÁL
17.45 – 18.45
FEKETE SERETLEK & STUDIO DAMÚZA: KAR (SLO/CZ)
Divadlo objektů & koncert na motivy Anny Kareniny. Během smuteční
večeře se za zvuku cinkání skleniček a klidných tónů smuteční kapely
místo pokojného rozloučení začnou hostům zjevovat střípky ze života
osoby z minulosti. Ta skrze náhodné pohyby číšníka a nenásilné kombinace hudby, slov a předmětů ožívá, a s ní ožívá i představivost hostů.
Ti, opojení vínem, začnou vplouvat do dávných časů, až se nakonec
sami stanou postavami příběhu o Anně Karenině.
Vhodné pro děti od 12 let a jejich rodiče.
Vstupné 150 Kč.
PÁTEK 13. 9. 2019 ATRIUM – SÁL
19:00 – 20:00
FEKETE SERETLEK: KONCERT
Živá hudba a divadlo v jednom. Počínaje klezmerem, napříč Švédskem, přes Balkán do Ruska, Irskem a Indií až… Skupina se nechává inspirovat, využívá a míchá, zpracovává a proměňuje tradiční lidové motivy a písně z celého světa a přetváří je v nové originální tvary
a kompozice. Akordeon, violoncello, trumpeta, kontrabas, housle, cajon a pět hlasů. Šest hudebníků a zároveň herců, absolventů různých
ročníků pražské DAMU. Jejich koncerty jsou velmi živé, až kabaretní
a pokaždé jiné a proměnlivé, vycházející a improvizující z dané situace. Akustické i nazvučené, na velkém jevišti, na ulici, či ve velmi komorním prostředí.
Vstupné dobrovolné.

SOBOTA 14. 9. 2019 ATRIUM – ŠAPITÓ
16:30 – 17:15
DIVADLO TOY MACHINE:
CIRKUSÁRIUM
Na vědomost se dává, že do vašeho města přijíždí nejmenší zvířecí cirkusové varieté na světě. Tento cirkus je ojedinělý tím, že v něm žádných
lidí nenajdete, anóbrž jest program čistě ze zvířecích kousků sestaven.
Nenechte si náš cirkus ujít, neb se již nemusí opakovat. Každé představení je originál. Zveme malé a velké, tlusté i tenké!
Loutkové představení Cirkusárium je vytvořené na počest kočovných
loutkářů, již se se svými pimprlaty do dalekých dálek vydávali. Tvořili
si trikové loutky, které dokázaly svými pohyby a kejkli udivovat nejedno zahraniční publikum. Podobné trikové principy budete moci vidět
v našem cirkusovém představení. Dále je Cirkusárium věnováno všem
ohroženým živočišným druhům, a rádi bychom apelovali na výjimečnost a nenahraditelnost každého živočicha na této planetě.
Vhodné pro děti od 3 let a jejich rodiče.
Vstupné 80 Kč.
SOBOTA 14. 9. 2019 ATRIUM – ŠAPITÓ
18:00 – 18:40
KABARÉ PÚPALA MARIONETTEN:
WOLF MINSKI UND SEINE FREUNDE (DEU)
S malým vlkem jménem Minski je pořád legrace, a navíc má spoustu
zábavných přátel. Hudebně nadaného králíka, krysu s rozbitým rádiem, nejzábavnější břišní tanečnici na světě, zamilovanou kostru, slepici hrající si s míčkem, myši, které tancují na dlani, zpívajícího exotického obrovského švába, zvláštní mravenčí ženu, která si stěžuje na
nepořádek na pódiu (a důkladně uklízí) a další vtipné, barevné a poetické marionety, které fascinují nejen děti, ale i dospělé.
Vhodné pro děti od 3 let a jejich rodiče.
Vstupné 80 Kč.
SOBOTA 14. 9. 2019 ATRIUM – PLÁCEK
19:00 – 19:30
KONCERT: HUSAM ABED (PAL)
Palestinský muzikant Husam Abed dokáže svým bubnováním zaujmout natolik, že má každý chuť se přidat.
Pro všechny věkové kategorie.
Vstupné dobrovolné.
DOPROVODNÉ PROGRAMY

PÁTEK 13. 9. 2019 ATRIUM – ŠAPITÓ
20:15 – 21:00
DIVADLO LOKVAR: KRVAVÝ ROMÁN
Josef Váchal byl český malíř, grafik, ilustrátor, sochař, řezbář, ale také
spisovatel a básník. Jeho neznámějším literárním dílem je Krvavý román. V knize dokončené v roce 1924 složil hold lidovému čtení 19. století – krvavému románu, zvanému „krvák“. Tohoto brakového žánru,
jehož charakteristickými rysy byla prostoduchá srozumitelnost, romantika a dobrodružný děj, byl Váchal velkým znalcem, sběratelem
a obdivovatelem. A my též.
Vhodné pro děti od 12 let a jejich rodiče.
Vstupné 80 Kč.
DOPROVODNÉ PROGRAMY
PÁTEK 13. 9. 2018 ATRIUM
VÝTVARNÁ DÍLNA SE SOFIÍ
16:00 – 20:00 HOD
Výroba masek na průvod. Děti si vytvoří kombinovanou technikou
masky na obličej. Budeme stříhat lepit malovat. A zároveň připravíme
velkou loutku do nedělního průvodu. Můžete se těšit na různé techniky
a materiály. Třeba peří, třpytky, a dokonce i umělé kožešiny. Minulý rok
jsme pro průvod vyrobili obrovitánského draka, ale tentokrát se zaměříme na strašáka číhajícího ve skříni.

SOBOTA 14. 9. 2019
SOBOTA 14. 9. 2019 ATRIUM
10:00 – 20:00
VÝTVARNÁ DÍLNA SE SOFIÍ
10:00 – 13:00
Děti si vytvoří kombinovanou technikou masky na obličej. Budeme stříhat lepit malovat. A zároveň připravíme velkou loutku do nedělního
průvodu.
Můžete se těšit na různé techniky a materiály. Třeba peří, třpytky,
a dokonce i umělé kožešiny. Minulý rok jsme pro průvod vyrobili obrovitánského draka, ale tentokrát se zaměříme na strašáka číhajícího ve skříni.
13:00 – 16:00
ACTION PAINTING
Akční malba se Sofií. Každý z vás se na chvíli může proměnit v Jacksona Pollocka. Naučíte se jak na to. Protože půjde o velmi zaujaté malování, bude nejlepší, když budou mít děti s sebou něco na převlečení.
Technika: lití barev na plátno, cákaní barvami.
Materiál: tempera
16:00 – 20:00
DOKONČOVÁNÍ STRAŠÁKA ZE SKŘÍNĚ
K NEDĚLNÍMU PRŮVODU
Vhodné pro děti od 3 do 12 let.

Pro děti od 3 do 12 let.

Sobota 14. 9. 2019
SOBOTA 14. 9. 2019 ATRIUM – ŠAPITÓ
11:30 – 12:15
STUDIO DAMÚZA: PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Žili byli Jeníček a Mařenka. A ti zabloudili v hlubokém lese. Ale naštěstí
v dálce zahlédli světýlko… Pohádka o tom, že i ten nejsladší perníček
může někdy pořádně zhořknout v ústech. A že nic není takové, jak by
se mohlo na první pohled zdát.
Vhodné pro děti od 5 let a jejich rodiče.
Vstupné 80 Kč.
SOBOTA 14. 9. 2019 ATRIUM – SÁL
14:30 – 15:15
LOUDKOVÉ DIVADLO: NOC V KOUZELNÉM LESE
Dvě děti, Honzíček a Alenka mají přání dostat, se do opravdové pohádkové říše. Pomůže jim Kašpárek, kdo jiný! Ale není to lehké, cesta
do pohádky vede nočním lesem plným strašidel. A jak to dopadlo?
Napovím vám: Všechno, co vezme Kašpárek do ruky, dobře dopadne!
Vstupné 80 Kč.

SOBOTA 14. 9. 2019 ATRIUM
10:00 – 20:00
MALÉ SAMOOBSLUŽNÉ DIVADLO
Scéna je otevřena každému, kdo si bude chtít zahrát svoje vlastní divadlo. Především je však určena dětem. Můžete si vymyslet pohádku
nebo hru, kterou zahrajete rodičům a všem dalším, kteří se budou chtít
podívat. Ať už to bude některý ze známých příběhů či třeba událost,
kterou si vymyslíte, vysníte, nebo jste ji zažili. Hlavně aby měla dobrý
konec! Vše potřebné, jako třeba loutky a scéna bude k dispozici.

Neděle 15. 9. 2019
NEDĚLE 15. 9. 2019 ATRIUM – SÁL
10:00 – 10:50
DIVADLO VÍTI MARČÍKA: ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
„Víťa Marčík je komediant a klaun v pravém slova smyslu. S neskrývavou radostí hraje známé příběhy tak, aby pobavil publikum. A obecenstvo, konkrétní lidé, jsou doménou jeho nespoutané improvizace.
Umí sám sebe ironizovat a všechno co říká a hraje je pro ně pravdou
pravdoucí. Vždyť jim to předvádí potulný komediant. A takoví byli v každé době vítanými hosty prostého lidu.” Vladimír Predmerský, divadelní kritik

SOBOTA 14. 9. 2019 ATRIUM – PLÁCEK
15:45 – 16:15
HELEELI: KONCERT
HeleEli je autorský projekt zpěvačky a muzikantky Elišky Dvořákové (která nabírala zkušenosti se zpěvem v kapele Kašpárek v rohlíku), její sestry
Amálky, otce Davida a hudebního producenta Martina Horáčka. K nim se
přidali Vilém Dvořák, Vít Bořil a Štěpán Princ. V roce 2018 vydali první desku Revoluce v dětském pokoji, na které se podílela řada dalších hostů, jako
např. Monika Načeva nebo Milan Cais. Toto uskupení se svou hudbou plnou fantazie vystupuje v maskách králíčků. Proč? Jak říká Eliška: „Jde o to,
že králíčci přicházejí k nám na zem a dělají věci, které nám připadají divné.
Tím chceme ukázat, že odlišovat se, být jiný, je vlastně zdravé”.

Vhodné pro děti od 3 let a jejich rodiče.
Vstupné 100 Kč.

Vstupné dobrovolné

Vstupné dobrovolné.

NEDĚLE 15. 9. 2019 ATRIUM – PLÁCEK
11:00 – 11:30
KONCERT: CELLO A KYTA
Balkánsko-slovanský alternativní folk
Polsko-srbské duo, které proplétá kytaru a violoncello s prvky tradičního zpěvu a balkánským chraplákem. Projekt vznikl v červnu 2019.
Inspiraci hudebníci čerpají ze svých kořenů (polské a srbské historie
a kultury). Jsou hraví, a tak si hrají i s hudbou. S přirozenou spontánností propojují různé elementy, zkoušejí a experimentují.

NEDĚLE 15. 9. 2019 ATRIUM – ŠAPITÓ
13:45 – 14:00
KONCERT: DAVID A VLADO
Pojďme se všichni rozehřát před průvodem. S Davidem a Vladem, kteří zahrají veselou muziku si každý může zazpívat i zatančit, zablbnout
si, jak jen bude chtít! Spontánnost a uvolněnost je vítaná.
Vstupné dobrovolné.
NEDĚLE 15. 9. 2019 ATRIUM – PRŮVOD
14:00 – 14:45
Oblíbený průvod, který se stal pro Žižkovskou loutku tradicí, bude letos plný loutek, které si děti vytvoří v dílnách Sofie. Samozřejmě kromě
toho nebudou chybět obří loutky Honzy Bažanta a legraci zajistí dva
chůdaři. Průvod půjde přes nám. Jiřího z Poděbrad.
NEDĚLE 15. 9. 2019 ATRIUM – PLÁCEK
14:45 – 15:45
KONCERT: DAVID A VLADO
David s Vladem přivedou průvod zpět do Atria a tam budou pokračovat dalším koncertem, aby nikomu nemuselo být líto, že si neužil legrace a zábavy do sytosti.
Vstupné dobrovolné.
NEDĚLE 15. 9. 2019 ATRIUM – ŠAPITÓ
16:30 – 17:15
DIVADLO B: IOTESÁNEK
Představení o známém nenasytovi. Na motivy klasické pohádky, jen
Otesánek je trošku… jiný. Je to totiž robot. Zpočátku roztomilý pomocník v domácnosti, postupem času ale…
Hrajeme s originálními dřevěnými marionetami, zvukovými efekty
a nadhledem.
Vhodné pro děti od 3 let a jejich rodiče.
Vstupné 80 Kč.
NEDĚLE 15. 9. 2019 ATRIUM – ŠAPITÓ
17:15 – 18:15
STUDIO DAMÚZA: PROKLETÍ RODU GORDONŮ
Interaktivní loutkový detektivní příběh. Hlavní hrdina se po letech vrací na rodinné panství, aby rozluštil sérii podivuhodných úmrtí, která
se na zámku stala. Postupně se střetává se všemi jeho obyvateli i nedůvěřivým komisařem, který má na starosti vyšetřování. Děj má pevný začátek i konec, ale průběh představení je proměnlivý, podle toho,
pro jakou variantu se diváci na inkriminovaných místech rozhodnou. Ti
jsou několikrát během inscenace vyzvání, aby (na základě indicií, které mají) hlasovali, jak bude hra pokračovat. Teoreticky je tedy možné
vidět několikrát lehce odlišný příběh.
Vhodné pro děti od 12 let a jejich rodiče.
Vstupné 80 Kč.
NEDĚLE 15. 9. 2019 ATRIUM – ŠAPITÓ
19:00 – 19:30
ZAKONČENÍ ŽIŽKOVSKÉ LOUTKY
PETR NIKL
Aktuálně vystavující výtvarník Petr Nikl se ujme slavnostního ukončení
letošního festivalu.
DOPROVODNÉ PROGRAMY
SOBOTA 14. 9. 2019
NEDĚLE 15. 9. 2019 ATRIUM
10:00 – 19:30
VÝTVARNÁ DÍLNA SE SOFIÍ
10:00 – 19:30
KOMIKS
Každý má rád komiksy. A v této dílně si můžete sami nějaké vytvořit.
Výsledkem budou malé knížky, které potěší, i jako vzpomínka na Žižkovskou loutku 2019. Práce s koláži a textem, podobné jako na transparentech, ale tentokrát s rozvitým příběhem. Případě dokončíme to,
co se nestihlo v předchozích dílnách.
Vhodné pro děti od 3 do 12 let.
NEDĚLE 15. 9. 2019 ATRIUM
15:00 – 18:15
MALÉ SAMOOBSLUŽNÉ DIVADLO
Scéna je otevřena každému, kdo si bude chtít zahrát svoje vlastní divadlo. Především je však určena dětem. Můžete si vymyslet pohádku
nebo hru, kterou zahrajete rodičům a všem dalším, kteří se budou chtít
podívat. Ať už to bude některý ze známých příběhů či třeba událost,
kterou si vymyslíte, vysníte, nebo jste ji zažili. Hlavně aby měla dobrý
konec! Vše potřebné, jako třeba loutky a scéna bude k dispozici.
Vhodné pro děti od 3 do 12 let.

