Moji milí divadelní kamarádi,
odpočítáváme poslední vteřiny do startu nové sezony. Rozhodl jsem se pro
několik změn. Tou největší je, že z našeho letového plánu vyčleňuji divadelní
zastávky pro starší děti a dospělé.
Tato představení budou uvedena
v jiném letovém programu, na který
budou diváci včas upozorněni. Představení v brožuře nebudou barevně
rozlišena podle věku, ale u každého
představení bude nově uvedeno věkové doporučení. Tolik ke změnám.
Jinak máme před sebou opět skvělou
divadelní odyseu. Opět spatříme hvězdy divadelního nebe jako Divadlo Drak
a Naivní divadlo Liberec.
Den zesnulých oslavíme s Lupitinou
González a divadlem Loutky bez hranic
a také následnou loutkovou dílnou,
kde si pod vedením lektorky vyrobíte
vlastní, magnetickou smrt! Vánoční
kometou je letos Teátr Pavla Šmída
s kejklířem Vojtou Vrtkem.
No a v novém roce 2019 nás čeká
společný průlet hvězdokupou pohádkových příběhů s děvčátkem Momo,
Maxipsem Fíkem a dalšími známými
i méně známými postavami.
Tedy hurá do Uffa a letíméééééé!
Váš

MALÁ MOŘSKÁ VÍLA
7. 10. v 15:00 a 17:00 h

DIVADLO D21
Hans Christian Andersen / Eva Kratochvílová
Prý nad mořskou hladinou žijí bytosti se dvěma nohama,
prý se celé dny radují, prý... A ty tomu věříš?
Věříte na mořské víly? Ano, to jsou ty princezny s rybími
ocasy! Bydlí hluboko u mořského dna, hrají roztomilé hry,
tančí a zpívají legrační písničky. Nevěříte? Tak plavte za
mnou! Já vám něco povím! Povím vám pohádku o malé
mořské víle a jejím velikém dobrodružství. Znám ji od pana
Andersena, pošeptala mu ji mořská pěna.
Po cestě potkáme čarodějnici i prince. Půjčíme své fantazii
velrybí ocasy, pevně se chytneme za ruce a ponoříme se
pod hladinu, která skrývá tajemství i naději.
Já dobře vím, že mořské víly na nás věří. Věří na krásné
a dobré lidi, kteří se radují mezi zelenými stromy i vysokými
domy. Věří, že náš život je šťastný a že si můžeme vzájemně
porozumět. Třebaže se jeden od druhého lišíme. Třebaže
je každý z nás trošku jiný a zcela jedinečný.
Tak na to mořské víly věří!
Režie: Eva Kratochvílová
Dramaturgie: Magdalena Frydrych Gregorová
Texty písní: Eva Kratochvílová
Výprava: Eva Kratochvílová
Fotograf: Lukáš Vodseďálek
Hrají: Hana Mathauserová / Kristýna Podzimková,
Milan Ligač j. h. / Petr Pochop
Pro děti od 2 let
Jednotné vstupné: 80 Kč

KVĚTINOVÝ SALÓN
ŠVADLENKY MADLENKY
4. 11. v 15:00 a 17:00 h

DIVADLO PRUHOVANÉ PANENKY
Příběh z kouzelného květinového salónu švadlenky Madlenky, kde stužky zpívají a květy do šatů se všívají. Příběh
laskavosti, touhy nedobré, která bude potrestána, a lásky
věčné, co bude naplněna. Rodinné představení plné hudby
a krásných snových obrazů.
Jde o kouzelný salón, a proto se setkáme s bytostmi, jako
je škodič Špulkovník, Krejčovská panna, Květinová víla.
Květinový salón se proslaví tím, že švadlenka Madlenka všívá
do šatů živé květy, ty prozradí, jaké jsou myšlenky zákazníků.
Když jsou dobré, květiny kvetou a voní, nedobré myšlenky
způsobí, že květiny uvadnou. Švadlenka tedy působí jako
léčitelka, my můžeme sledovat proměnu zákazníků
a uvědomit si, jak velkou sílu má naše myšlení a jak ovlivňuje
dění kolem nás.
Představení v duchu starých filmů s krásnou mluvou, snovými obrazy a zpěvy (za doprovodu akordeonu) znějícími
jakoby ze starých rádií a telefonů diváka přenese do doby,
kdy práce rukou byla nejběžnější. Díky výtvarnému zpracování se divák setká se starobylým zařízením a s věcmi
potřebnými k práci švadleny.
Scénář a režie: Mona Šiška
Hrají a zpívají: Lenka Chaloupka Hušková, Mona Šiška,
Anna Křivská, Rosalie Šišková
Scéna a kostýmy: Magdalena Koděrová-Prousková
Pro děti od 3 let
Jednotné vstupné: 80 Kč

PŘÍBĚHY MALÉ
LUPITINY GONZÁLEZ
25. 11. v 15:00 h

DIVADLO LOUTKY BEZ HRANIC
Autorská inscenace Dory Bouzkové.
Mexická oslava Dušiček je barevná, veselá a smrtečky
i smrťáci se s radostí scházejí 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.
Součástí představení je i výtvarná dílna, kde si vyrobíte
vlastní magnetickou loutku.
Hraje: Jiřina Vacková

Pro děti od 5 let
Jednotné vstupné: 80 Kč

ZPÁTKY DO BETLÉMA
9. 12. v 15:00 a 17:00 h

TEÁTR PAVLA ŠMÍDA
Zpátky do betléma je společným projektem Teátru Pavla
Šmída a kejklíře Vojty Vrtka.
Kdyby tenkrát před dvěma tisíci lety ta patnáctiletá holka
neřekla andělovi ANO, tak by teď asi bylo všechno úplně
jinak. Asi bychom neslavili Vánoce, nestavěli bychom betlémy a dárky by nenosil Ježíšek. Setkání kejklíře a komedianta
Vojtěcha se svým panem učitelem u betléma. Po letech si ten
prastarý příběh zahrají a prožijí opět společně.
Režie: Stanislava Kočvarová
Scénografie: Simonetta Šmídová
Loutky: Jan Růžička
Hrají: Pavel Šmíd a Vojta Vrtek

Pro děti od 3 let
Jednotné vstupné: 80 Kč

VLK A HLAD
13. 1. v 15:00 a 17:00 h

JAKUB FOLVARČNÝ
Pohádka o tom, jaké to je, když má vlk hlad. Velký hlad!
Hlad tak velký, že by sežral Karkulku i kůzlátka k tomu.
Vlk a hlad je představení určené divákům jakéhokoli věku.
Bylo oceněno jako nejlepší představení na liberecké Mateřince 2011 a mezinárodním festivalu loutkového divadla
v Mariboru 2014. Dodnes jej sledovali diváci v pěti dalších
zemích Evropy a v šesti různých jazycích. Hrálo se v mnoha
školkách, školách, na univerzitách, na faře i v hospodě…
Režie: Jakub Folvarčný
Hraje: Jakub Folvarčný

Pro děti od 5 let
Jednotné vstupné: 80 Kč

MOMO

20. 1. v 17:00 h

STUDIO DAMÚZA
Kam mizí náš čas? Není čas na hraní. Není čas na povídání.
Už není čas ani na kamarády. Město šedne a nikdo neví proč.
Ještěže jsou na světě děti, které si svůj čas nenechají vzít.
Napínavá loutková pohádka s prvky stínového divadla.
Koncept a režie: Adam Krátký, Dorota Krátká
Hudba: Jan Machovec
Scénografie: Markéta Stará
Hrají: Adam Krátký, Dorota Krátká

Pro děti od 6 let
Jednotné vstupné: 100 Kč

PUZZLE

27. 1. v 16:00 h

TANEČNÍ DIVADLO DANSEMA
(Litva)
Jak vypadá okolní svět pro malé dítě? Je to kulaté nebo
hranaté, žluté nebo zelené, duté, ale měkké?
Poznávání světa začíná u dítěte v prvních letech určováním
a rozlišováním různých tvarů a barev. Choreograf a tanečníci
dávají tyto barevné tvary dohromady jako puzzle. Jsou to
rozpoznatelné tvary zeleniny – mrkev, rajče, okurka... Nebo
někdy i nerozpoznatelné houby, ovoce, květiny. V rámci
představení tanečníci využívají pohyby z jednotlivých vývojových fází dítěte – plazení, lezení, skákání, chůze, cválání, běh,
otáčení, skrývání, tleskání. Jak děti vnímají a poznávají tyto
pohyby, prožívají radost z objevování a získávání zkušeností.
Představení bylo nominováno litevským ministerstvem kultury na ocenění jako nejlepší vystoupení pro děti v roce 2012.
Choreografie: Birute Baneviciute
Hudba: Rasa Dikciene
Světla: Aurelijus Davidavicius
Poradce: Ingrida Gerbutaviciute
Tančí: Giedre Subotinaite, Marius Pinigis,
Agne Ramanauskaite, Mantas Stabacinskas

Taneční vystoupení pro děti od 0 do 3 let
Doba trvání: 30 minut + 15 minut aktivity s publikem
Vstupné: děti do 3 let zdarma, ostatní 100 Kč

KOMÁŘI SE ŽENILI
24. 2. v 17:00 h

NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC
Patřičně bláznivou (a přitom pohádkově laděnou) komedii
o komáru Zdendovi, který se vydává do světa zachránit
unesenou nevěstu a pomáhají mu při tom hmyzí přátelé
z řad krvesajného hmyzu, nastudoval plzeňský režisér a loutkář
Tomáš Dvořák. Na scéně se kromě komárů objeví i další zástupci
hmyzu, jemuž lidstvo tak nepěkně říká „obtížný“: blechy, ovádi,
klíšťata. Neboť i tito tvorové mají právo na svou pohádku pro
děti. Inscenátoři tentokráte sáhli po prostředcích divadla masek
kombinovaných s filmovými projekcemi. V představení vystupuje kompletní herecký soubor Naivního divadla včetně hrajících
členů techniky.
Autor: Vít Peřina
Režie: Tomáš Dvořák
Výprava: Marek Zákostelecký
Hudba: Miroslav Ošanec
Hrají: Antonín Týmal, Michaela Homolová, Diana Čičmanová,
Markéta Sýkorová, Tomáš Bělohlávek, Filip Homola, Jakub Hrůza,
Petr Jelínek, Dan Kranich, Adam Kubišta, Marek Sýkora

Pro děti od 5 let
Jednotné vstupné: 110 Kč

ŠKOLA MALÉHO STROMU
24. 3. v 17:00 h

DIVADLO CYLINDR
Dramatizace velice populární stejnojmenné knížky o malém
Indiánovi jménem Malý strom z kmene Čerokí, který se po
smrti svých rodičů dostane ke svéráznému dědečkovi
a moudré babičce. Ti ho učí indiánské moudrosti, porozumění a lásce ke všemu živému i neživému.
Jen dvě herečky na jevišti stvoří svět, kde stromy mluví, vítr
zpívá a kde přídomek naivní nemusí znamenat hloupý, ale
třeba nacházející inspiraci v nitru.
Dramatizace: Iveta Dušková
Hudba a texty písní: Pjér la Šé´z
Hrají: Petra Bílková a Iveta Dušková

Pro děti od 6 let
Jednotné vstupné: 100 Kč

MAKOVÝ MUŽÍČEK
31. 3. v 15:00 a 17:00 h

DIVADLO DRAK
Byla jednou jedna babička a ta byla tak chudá, že neměla
nic než malou chaloupku a v ní dědečka. A byl také dědeček,
který zase neměl nic než chaloupku a babičku. Přesto, že
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 spousta jiných dětí nemůže večer
usnout. Naštěstí je tu pro podobné 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 makovici přiletět odborník z největších – Makový
mužíček. Ten s sebou přináší modrý soumrak, klidný spánek
a konejšivé sny.
Námět: František Nepil
Režie: Jakub Vašíček
Dramaturgie: Tomáš Jarkovský
Scénografie: Tereza Venclová a Kamil Bělohlávek
Hudba: Jan Čtvrtník

Pro děti od 3 let
Jednotné vstupné: 90 Kč

MAXIPES FÍK

14. 4. v 15:00 a 17:00 h

DIVADLO KRAPET
„Tatí, já byfem chtěla pfa“, řekla Ája. Tak jí tatínek koupil psa.
„Jmenuje se Rek“, oznámil.
A protože Ája neuměla říkat R, říkala mu Fek.
„To už mu můžeme říkat Fík“, řekl tatínek.
No a tak to všechno začalo. Z malého pejska vyrostl velký pes
Fík a z malého příběhu se rozvinulo velké dobrodružství.
A že je to pes neobyčejný? No – který pes se dostane až do
školy, kde se naučí psát a počítat? Nebo dojde páníčkovi
pro pivo, dostane angažmá v cirkusu? Viděli jste někdy psa,
který řídí auto?
Dokonce se vydá skoro až na kraj světa a objeví spoustu věcí
a potká spoustu lidí a má po celém světě kamarády, protože
s Fíkem zažije každý moc legrace. Ale jak se říká: všude dobře, doma nejlíp. Moc rád se vrátí domů a zdají se mu velice
divoké psí sny, dokonce i o Vánocích. Jak to všechno s Fíkem
bylo? To se uvidí! Tak neváhejte a přijďte. Bude psina! Haf!
Podle předlohy Rudolfa Čechury a Jiřího Šalamouna napsali
Michaela Sajlerová a Zdeněk Tomeš.
Režie: Z. Tomeš
Hudba: P. Skoumal a S. Smejkalová
Scéna a kostýmy: D. Lippertová a J. Enoch
Světla a zvuk: V. Kopta a J. Kubín
Hrají: V. Koloušková, M. Sajlerová, P. Vojtíšek, V. Rašilov,
V. Krátký, K. Nohýnek, Z. Tomeš
Pro děti od 3 let
Jednotné vstupné: 110 Kč

Přibližné věkové doporučení najdete v anotaci
u každého představení.
Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji
online, nebo v Inforecepci UFFO.
Vstupenky si kupujte včas.
Změna programu vyhrazena.
PŘI PŘEDLOŽENÍ SLEVOVÉ KARTY ZÍSKÁVÁTE:
20% slevu ze vstupného na Rodinné UFFOkousky.
Sleva platí maximálně pro 4 osoby.
Sleva platí pouze do vyprodání kapacity sálu.
Nákup se slevou lze uplatnit pouze
v Inforecepci UFFO.
www.uffo.cz

