Moji milí divadelní kamarádi,
dlouho jsme se neviděli, protože naše
putování po divadelních hvězdách
bylo přerušeno nenadálým průletem
virovou mlhovinou. Ale nebojte se,
o slíbené hvězdy nepřijdete. Zařazujeme je do letového plánu na nadcházející sezónu. Začneme Polárkou,
hvězdou všech hvězd, kterou je
i slavný Vinnetou, tentokrát v režii
nezaměnitelného Jiřího Jelínka.
Letošní trasa je plánována do zvířetníkových souhvězdí, a tak se
v průběhu našeho putování setkáme s kohoutkem a slepičkou, žábou,
sovou, husami, nebo třeba zvláštním
druhem molů, kterých rapidně ubývá.
Neobvyklá dobrodružství zažijeme ve
společnosti mnoha podivuhodných,
možná i mimozemských bytostí, jako
jsou pižďuchové, čerti nebo tančící
překrásná Vasilisa. Narození Ježíška
oslavíme s Plyšovým medvídkem a ještě k tomu po hanácku. Z Moravy
se s Hurvínkem přesuneme do neznámé Tramtárie a celou naši dobrodružnou divadloplavbu zakončíme
v tajemné Zahradě Jiřího Trnky.
Tak si držte kloboučky, startujeme!
Ty nejkrásnější kulturní zážitky
Vám přináší a přeje Váš

VINNETOU

11. 10. v 15:00 h

Divadlo Polárka, Brno
V jako Vznešený
I jako Indián
N jako Neporazitelný
N jako Neohrožený
E jako Energický
T jako Tajemný
O jako Old Shatterhand
U jako Udatný
Výjimečně hravá imaginace režiséra Jiřího Jelínka přetavila
letitou literární legendu jménem Vinnetou do plnokrevných
divadelních hrátek, v nichž je ukryta přemíra prvotřídní
pastvy k potěše dětí, rodičů, dědků i bab.
Autor: Karel May
Režie: Jiří Jelínek
Hudba: David Smečka
Scénografie: Bára Čechová
Dramaturgie: Monika Jelínková j. h.
Projekce: Matěj Pospíšil
Hrají: Jaroslav Tomáš, David Smečka, Táňa Hlostová,
Monika Jelínková j. h., Tereza Lexová, Kateřina Veselá,
Kateřina Francová
Kapela Oldies: Jáchym Panáček, Adam Hlavatý,
Ondřej Hudeček
Pro děti od 6 let
Délka představení: 55 minut
Jednotné vstupné: 120 Kč

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
18. 10. v 15:00 a 17:00 h

Malé divadélko Praha
Představení pod společným názvem obsahuje dvě pohádky.
První z nich je pohádka O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE.
Slepička se snaží zachránit chamtivého kohoutka. Není právě
lakomost a chamtivost hlavním tématem nejen příběhu,
ale i dnešního světa? Dá se vůbec z tohoto příběhu udělat
legrace? Dá se poučit? Na to ať zkusí odpovědět právě toto
představení.
Loutky: celodřevěné, vyřezávané
Živá muzika: kytara
Druhou v pořadí je KRABIČKOVÁ POHÁDKA.
Má jednoduchý příběh, ve kterém vystupuje král Krabicius,
princezna Krabička, babice Krabice a drak Krabičák. Pohádka
slouží jako cvičení na výslovnost. Děti jsou přímo spolutvůrci
představení.
Místo loutek se používají malované dřevěné krabice.

Pro děti od 3 do 8 let
Délka představení: 45 minut
Jednotné vstupné: 90 Kč

JÁ, TY A TO

25. 10. v 15:00 a 16:30 h

Studio Damúza
Tanečně-pohybová inscenace pro batolata od 10 měsíců do
3 let a jejich rodiče.
Svět je kulatý, svět se točí. Pojďte se točit taky! Vydejte se
společně s kosmonauty na dobrodružnou cestu galaxií, třeba na svítící planetu nebo na planetu z heboučkého plyše!
Tanečníci provedou nejmenší diváky světem kolem dokola.
Představení nabízí dětem první kontakt s divadlem - respektuje jejich potřeby a citlivě je uvádí do světa pohybů, zvuků
a dotyků. Už od 10 měsíců si totiž miminka začínají pamatovat věci kolem sebe a svět, který bezprostředně nevidí, pro
ně už začíná existovat.
Koncept, režie: Karolína Křížková
Hudba: Jůlie Lupáčová
Scénografie: Karolína Jansová
Hrají: Andrej Lyga, Karolína Křížková

Pro děti od 10 měsíců do 3 let
Délka představení: 35 minut
Vstupné: děti do 3 let zdarma, ostatní 120 Kč

O PŘEKRÁSNÉ VASILISE
8. 11. v 15:00 h

Taneční divadlo Honzy Pokusila
Toto divadlo založili v roce 2005 tanečníci Štěpán Mach
a Barbora Machová Křováčková. Divadlo vytváří autorské
projekty pro dětské i dospělé publikum na pomezí současného tanečního umění, fyzického a hudebního divadla.
Spolupracuje s významnými herci a hudebníky české
i zahraniční umělecké scény. Dále pořádá pravidelné kurzy
současného tance, neo-baletu a akrobacie pro děti a dospělé, pohybové a hudební workshopy a vzdělávací programy
pro školy i širokou veřejnost.
Představení inspirované klasickou ruskou pohádkou
o odvážné Vasilise, která je nucena jít do služby k Babě Jaze,
aby získala zpět oheň pro svou rodinu.
Součástí představení je krátká pohybová dílna pro děti.
Režie: Miroslav Zavičár
Choreografie: Honza Pokusil
Živá hudba: Jitka Jägerová
Kostýmy: Tereza Dvořáčková a Radka Janů
Tančí a hrají: Barbora Machová Křováčková
a Veronika Špačková

Pro děti od 3 let
Délka představení: 40 minut, délka pohybové dílny: 15 minut
Jednotné vstupné: 80 Kč

PIŽĎUCHOVÉ

22. 11. v 15:00 a 17:00 h

Divadlo Facka
Jediná pohádka Václava Havla - Spiknutí, Telefon a Zálesák
- v úpravě Sergeje Sanži jako specificky pojatá, propracovaná, nonverbální herecká akce v originálních kostýmech
o třech hercích. Dětské oko si své nalezne v neustále
měnícím se pohybu pižďuchů a jejich artistických kouscích,
dospělí ocení autorova sdělení mezi řádky.
Režie: Sergej Sanža
Scénář: Sergej Sanža
Hrají: Sergej Sanža, Michal Bumbálek, Sandra Donaczi

Pro děti od 3 let
Délka představení: 45 minut
Jednotné vstupné: 80 Kč

HANÁCKÉ BETLÉMEK
13. 12. v 15:00 a 17:00 h

Divadlo Plyšového Medvídka
Každý rodič může být Josef nebo Marie. Nežijí ve vzdáleném Jeruzalémě, ale hned vedle nás. Jsou to naši sousedé,
kteří přes všechny komplikace osudu nám jdou příkladem.
Každé dítě je požehnáním a každé může být jako Ježíšek.
Tato loutková poetická pohádka ve verších je srozumitelná
i tomu nejmenšímu divákovi. Zažijeme s ní neopakovatelnou
vánoční atmosféru, tak neváhejte a přijďte si zazpívat s námi:
„Narodil se Kristus Pán!“
Výprava, loutky a kostýmy: Jana Černá a Miroslav Černý
Produkce: Jana Černá
Hudba: P. P. Procházka a Marina Ra
Scénář a režie: Konrád Popel

Pro děti od 3 let
Délka představení: 45 minut
Jednotné vstupné: 80 Kč

PROSTĚ ŽÁBA

24. 1. v 15:00 a 17:00 h

Divadlo U staré herečky
Vzrušující pouť ze stádia do stádia plná proměn, nástrah
a humoru. Jeden nikdy neví, co ho čeká na cestě životem.
Vypadá to jako série docela vtipných situací, ale když je
člověk jednou žába, nemůže si být nikdy jistý, kdo po něm
zase půjde. V přírodě na něj číhá příšera s ostrým červeným
zobákem, ve městě zase dusají holiny a továrna na zpracování žabích stehýnek. V kůži takové žáby by prostě člověk
nikdy nechtěl být. Dokud si ovšem neuvědomí, že jednoho
dne může někdo přijít a políbit ho…
Čím vším může projít chudák žába, než konečně dojde ke
štěstí? Loutková groteska z českých vodstev, hájů i měst.
Jazykově bezbariérové - bez zbytečných slov, za radostného kvákání.
Režie a hudba: Jiří Vyšohlíd
Dramaturgie: Marta Ljubková
Výprava a loutky: kolektiv
Hraje: Jana Vyšohlídová

Pro děti od 3 let
Délka představení: 40 minut
Jednotné vstupné: 80 Kč

HURVÍNKOVA CESTA
DO TRAMTÁRIE
31. 1. v 15:00 a 17:00 h

Divadlo Spejbla a Hurvínka
Kam se to ti dva zase dostali?! Stačilo jen, aby se Hurvínek
trochu nastydl, Mánička mu předčítala z pohádkové knížky
a už to celé začalo. Ocitli se totiž v zemi plné žíznivých
květin, kde vládla protivná princezna Gerbera. Ještě se ani
nestačili rozkoukat a už jim uvěznila Žeryka. Jak si s tím oba
poradili? To uvidíte...
Autoři: Martin Klásek a Denisa Kirschnerová
Režie: Martin Klásek
Výprava: Miki Kirschner a Ivan Moravec
Hudba: Jiří Toufar

Pro děti od 4 let
Délka představení: cca 90 minut včetně přestávky
Jednotné vstupné: 190 Kč

KNIHOMOLI
21. 2. v 15:00 h

Divadlo NAVĚTVI - Matěj Kroupa
Kdo nikdy nenašel v knize vytrženou a napůl snědenou
stránku, o nich asi ještě neslyšel. My ostatní však dobře
víme, že v našich knihovničkách se prohánějí malí broučci,
kteří doslova a do písmene hltají příběhy v knihách.
Představení nabídne veselý náhled do jedné takové knihovničky a do života dvou obyčejných KnihoMOLŮ. Setkáte
se spolu s nimi s významnými literárními postavami, jako
je Don Quijote, Babička, Malý Princ, Pipi Dlouhá punčocha
nebo vodník Česílko. Navštívíte i Říši divů, a když budete
sledovat pozorně, třeba se naučíte, jak si knížky jaksepatří
vychutnat a jak použít sílu písmen ve svůj prospěch!
Představení plné písniček s autorskou hudbou.
Představení, u kterého se budou bavit děti i dospělí.

Pro děti od 5 let
Délka představení: 60 minut
Jednotné vstupné: 90 Kč

MATĚJ A ČERTI

28. 2. v 15:00 a 17:00 h

Divadlo Lokvar
Grandiosní marionetová komedie na motivy lidové pohádky o chytrém Matějovi, který se ničeho na světě nebál.
Byl jednou jeden Matěj a jeden Medvěd a jeden Zajíc.
A taky peklo plné těch nejstrašnějších čertů a ďáblů. Už to
by stačilo na pořádnou pohádku. Jenomže ten Matěj měl
ženu Jarušku a kopec dětí a… Ale víc vám neprozradíme.
To totiž musíte vidět na vlastní oči.
Režie: Peter Varga
Napsal: Martin Matějka
Scéna a loutky: Barbora Hubená
Kostýmy: Zuzana Rusínová
Hudba: Milan Potoček
Hrají: Peter Varga a Martin Veliký

Pro děti od 3 let
Délka představení: 50 minut
Jednotné vstupné: 80 Kč

DESET DVACET SOVA
14. 3. v 15:00 a 17:00 h

Studio Damúza
Interaktivní představení, které zvedne děti ze židle a nenechá nikoho stát v koutě.
Pozor, pozor! Vyhlašujeme pátrání. Hledá se pan sova!
Neviděli jste ho? A vy? A vy? Nikdo? Ale já už ho vidím, je
přeci támhle!
Vydejte se s námi na dobrodružnou cestu ve stopách pana
sovy, abychom se spolu s ním mohli podělit o zážitky
a dojmy z dobrodružství každodenního života.
Koncept, režie: Anne-Françoise Joseph
Scénografie: Tereza Sléhová
Hrají: Anne-Françoise Joseph, Adam Krátký
Alternace: Mariana Čížková

Pro děti od 4 let
Délka představení: 40 minut
Jednotné vstupné: 90 Kč

TŘI OŘÍŠKY

28. 3. v 15:00 h

Divadlo na cucky
Kdo by neznal pohádku o Popelce a kouzelných oříšcích, bez
které si dnes nelze představit vánoční svátky. Jakákoliv inscenační realizace této klasické pohádky je tedy vždy úkolem
nesnadným, neboť hrozí, že buď nezáživně odříká notoricky
známý příběh, nebo vznikne postmoderní paskvil devalvující
původní látku. Naštěstí toto není případ inscenace Tři oříšky.
Divadlo pracuje na základě prvků autorského a studiového
divadla. Do inscenace jsou zakomponovány postupy předmětného divadla, kdy herci animují například mop, který se
hereckou akcí proměňuje v pejska Tajtrdlíka, sovu Rozárku
a koníka Juráška. Další kvalitou je mezigenerační pojetí celého příběhu. Děti mají možnost nechat se unést pohádkovým
příběhem. No a ti dříve narození se mohou bavit komediálním herectvím Radky Caldové a Adama Joury, kteří dokážou
zaujmout i dospělého diváka a komunikovat s ním. Divadlo
na cucky vytvořilo sebevědomou inscenaci disponující svěžími hereckými výkony, která má zároveň kromě zábavy
i edukační potenciál. Představení je tedy působivým a moderním počinem, jenž dokáže zaujmout jak děti, tak
i jejich rodiče.
Scénář: Šimon Spišák a kol.
Výprava: Karel Czech
Režie: Šimon Spišák
Účinkují: Radka Caldová, Adam Joura
Pro děti od 6 let
Délka představení: 50 minut
Jednotné vstupné: 100 Kč

HUSY NA TAHU

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

Divadlo DAMDAM
I obrovské věci ztrácejí z pimprlové perspektivy na své
velikosti a skutečnost vypadá až neskutečně.
O tom vědí husy své. Někomu z toho kolikrát naskočí i husí
kůže. Tak my vám tedy řekneme, co jsme všechno viděli,
když jsme k vám letěli…
Představení je určeno dětem, ale pobaví se i dospělí. Je to
pohádka plná improvizací, do které se mohou zapojit také
diváci. Při tom se zpívá, tančí a hraje na tahací harmoniku.
Loutky: Zuzana Štancelová
Hrají: Marka Míková a Antonín Novotný nebo Kryštof Míka

Pro děti od 3 let
Délka představení: 45 minut
Jednotné vstupné: 80 Kč

ZAHRADA

18. 4. v 15:00 h

Divadlo Krapet
„To šlo jednou pár kluků do školy. Tak šli a cestou uviděli
ve vysoké zdi z kamene starou železnou branku, celou
rezavou…“
Tak takhle tajemně začíná kniha ZAHRADA, jejímž autorem
je Jiří Trnka.
Tajemství a kouzla mají rádi velcí i malí. A co teprve, když se
ocitnou v takové tajemné Zahradě plné překvapení. Hlídá
ji zlomyslný kocour, mluvící trpaslík, v jezírku plave sečtělá
velryba, a když už je nejhůř, tak pomůžou legrační sloni.
A právě do takové zahrady se zatoulají tři zvědaví kluci.
A s nimi se můžete zatoulat i vy.
Scénář podle knihy Jiřího Trnky Zahrada napsali Michaela
Sajlerová a Zdeněk Tomeš.
Scéna a kostýmy: ak. malířka Klára Trnková
Hrají:
Kocour, slon, trpaslík - Zdeněk Tomeš
Malý - Kryštof Nohýnek, alt. Jiří Kohout
Velký - Aleš Říha, alt. Václav Krátký
Chytrý - Patrik Vojtíšek, alt. Martin Dusbaba
Sloni, velryba - Michaela Sajlerová, alt. Marcela Šiková

Pro děti od 5 let
Délka představení: 60 minut
Jednotné vstupné: 100 Kč

· ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
· Věkové doporučení najdete v anotaci
každého představení.
· Vstupenky si kupujte včas v předprodeji
v Inforecepci UFFO,
příp. on-line. Nákup se slevou však lze
uplatnit pouze v Inforecepci UFFO.
· Při předložení slevové karty získáváte
20% slevu ze vstupného
na Rodinné UFFOkousky.
Sleva platí maximálně
pro 4 osoby a pouze
do vyprodání kapacity sálu.
· Slevová karta v ceně 90 Kč
je v prodeji od 7. 9.
pouze v Inforecepci UFFO.
· Aktuální informace o Rodinných
UFFOkouscích
naleznete na www.uffo.cz

Některé další
akce, které UFFO
připravuje pro
děti v sezóně
2020-2021:
DRAKIÁDA

Soutěž v létání draků
neděle 4. 10.

VEČER DUCHŮ
Tentokrát téma: Obludiště
sobota 31. 10.

MARTIN A CINKÁTKA ŠTĚSTÍ
Setkání s Martinem na bílém koni
středa 11. 11.

ČERTOVINY

Nejen čerti, ale samozřejmě i Mikuláš a andělé
v zábavném programu.
čtvrtek 3. 12.

VYNÁŠENÍ SMRTKY
Tradiční vítání jara
neděle 21. 3.

ČARODĚJNICE
pro malé i velké
pátek 30. 4.

