PŘEDSTAVENÍ PRO MŠ A ZŠ V LITOVLI 1. pol. 2018
MŠ, I. st. ZŠ
15. ledna 2018 v 10 hod. KŘOUPAT ZDRAVĚ – DÁ SE HRAVĚ!
Představení Michaely Dolinové a Milana
Duchka.(Ladislava Ondřeje)
Netradiční pohled na Jeníčka a Mařenku,kteří
byli u Ježibaby šťastní, protože mohli konečně
jíst, co jim maminka zakazovala. To že
ztloustli do neuvěřitelné šířky, svědčí o tom,
jak je přejídání nezdravé.

Pomocí písniček, velkých maňásků a soutěže
vám – dětem bude zábavnou formou
vysvětleno co a jak „papat“ , aby to tělíčku
prospívalo .
Pořad je vhodný pro 4 až 9 - leté děti.
Součástí představení je i malá soutěž.

13. února 2018 v 10 hod. SŮL NAD ZLATO
Je to výpravné představení s písničkami a
scénickou hudbou, ve kterém vystupuje pět
postav. Klasická pohádka podle Boženy
Němcové je vyprávěna jazykem
srozumitelným i pro malé diváky. Pohádka je
určena pro děti od čtyř do deseti let a pro
rodiče s dětmi. Aby autorka přiblížila příběh
dnešním dětem, polidštila poněkud strnulé
postavy klasické pohádky a oblékla je do
kabátů normálních lidí s dobrými i špatnými
vlastnostmi, které potkáváme i dnes.
12. března 2018 v 10 hod. DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA
– div. společnost Julie JURIŠTOVÉ
Hastrman Tarman bydlí v rybníčku na kraji lesa. Tam ho mají všichni rádi, nejvíce však víla
Malvína. Jemu to ale nestačí. Chtěl by se stát vodnickým králem a bydlet v rybníku Svět. Vydá se
tedy na cestu, která se změní v jedno velké dobrodružství.

1

11. dubna 2018 v 10 hod. POJĎTE PANE BUDEME SI HRÁT

Scénář je nabitý úžasnými humornými příběhy dvou medvědích brášků, kteří si hrají napůl mezi
skutečností a fantazií. Velký medvěd má vypečené hry a malý medvěd neztrácí důvěru v nové
nápady. Když se nedaří, pomůže hromada výborných bonbónů... V pestrém představení uvidíte
příběhy Potkali se u Kolína, Nazdar kedlubny a Držte si klobouk! Kromě malého medvídka a jeho
vypečeného brášky můžete obdivovat opravdového kouzelníka Grina a artistu Evžena Hájka.
17. května 2018 v 10 hod. PUTOVÁNÍ ZTRACENÉ KAPKY ANEB CESTA TAM A ZASE
ZPÁTKY
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Dětský dobrodružný muzikálek Divadla KAPSA Andělská Hora.
Už se vám jistě stalo, že když jste si v zimě postavili sněhuláka, tak vám s příchodem jara roztál.
Zbyly z něj jenom loužičky a starý rozbitý hrnec. Napadlo vás někdy, kam se ten sněhulák vlastně
poděl? Jestliže vás ne, tak malého Vlastíka ano. Při putování za ztracenou kapkou se ocitneme i na
severním pólu, setkáme se s Polární září a dokonce ztroskotáme na pustém ostrově, a pak se jako
zázrakem-jsme přeci v pohádce, vrátíme zpět na louku, na začátek celého putování.
ZŠ A STŘEDNÍ ŠKOLY:
6. února 2018 v 10 hod. MOTANI – ZÁHADNÁ A DRSNÁ NAMIBIE

POBŘEŽÍ

KOSTER,

DIAMANTY

A

ČERVENÍ

ČERNOŠI

Červená Namibská poušť, unikátní přírodní poklady, život v poušti, pusté a obávané Pobřeží koster,
kolonie lachtanů, diamanty a diamantová města, pouštní sloni, žirafy, nosorožci, damani a další
africká zvířata, stromové aloe a jiné zvláštní rostliny, nadmíru zajímavé africké kmeny. Putování
napříč nádhernou a záhadnou Namibií opepří veselé, napínavé, tragické i strašidelné příběhy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(v případě většího počtu dětí se druhé představení uskuteční v 8:15 hod.)
VSTUPNÉ: 40 Kč/žák
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Pokud máte zájem zúčastnit se představení, volejte na
tel.: 585 150 499, 775 339 098, e-mail: vstupenky@mklitovel.cz

3

