
ProGraM

Út / 17 / 3 / 20:00 

akolada — 
kateryna 
kolcová-tlUstá 
a Borisav Prelic
slovo akolada je hudební termín, který označuje společnou 
taktovou čáru. ale nejenom to. Jsou to i různé nástroje 
nebo například i hlas a kytara. nástroje mluví stejným 
hudebním jazykem, i přes svoji různost si rozumí navzájem. 
vnímají odlišnost kultur i citu. na koncertě zazní ukrajinské, 
makedonské, srbské, polské, židovské písně; také uvedeme 
autorské písně s texty ester kočičkové a renaty Paligi. 

Vstupné: 90 Kč

pO / 30 / 3 / 20:00 

JáchyM toPol — 
trnová dívka
horor a hUMor 
doBy kaMenné
příběhy severoamerických indiánů ze své knihy trnová 
dívka čte Jáchym topol.

St / 18 / 3 / 21:00 

WyPrahlo —
BiGBeat Pro otr-
lé PoslUchače
Parta nadšenců, která ráda hraje bigbeat a svým názvem 
se do pivovaru vyloženě hodí. Jejich repertoár sahá od 
sedmdesátých let po současnost. Wyprahlo hraje fláky, 
které mají duši a drive, známé, neznámé i skoro zapomenu-
té, spíš svižné a hlasité.
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ne / 1 / 3 / 16:30 —17:30

Pohádkové  
interaktivní  
čtení
knížka Ferda a jeho mouchy je plná krásných příběhů 
zaměřených na rozvoj dětské emoční inteligence. Pohádku 
Blecha sem, blecha tam vám přečte jedna ze spoluautorek 
knížky Míša dostálová. Právě tato pohádka pracuje s po-
city osamocení, hněv a respekt. Její součástí jsou i otázky 
a aktivity pro děti. 
Akce je ideální pro děti od 6 do 10 let.

ne / 15 / 3 / 16:30

odPoledne  
stolních her
Přijďte si zahrát hry klasické i méně známé, od člověče 
nezlob se, přes pexeso, logika až k příběhovým kostkám.  
Bez věkového omezení, neboť hráčská vášeň nezná hranic.

ne / 29 / 3 / 16:00 

taJeMné Město
v dílně terezy durdilové si budeme vyprávět o tajemných 
místech a bytostech kolem nás. Postavíme svoje tajemné 
město a společně vytvoříme jeho příběh. tereza se za-
bývá již od dob svého studia na daMU mnoha obory od 
scénografie přes autorskou tvorbu po pedagogiku. Jako 
výtvarnice, autorka nebo režisérka se podílela na celé řadě 
netradičních projektů v čechách i v zahraničí. spolupraco-
vala například s divadly alta, Ponec nebo archa.  
Dílna je určena zejména pro děti od 5 do 10 let, ale stavba 
města může zaujmout i děti o něco mladší nebo starší.

V neDěli / 19 / 4 / ještě přijďte nA

divadla 
s PísMeny
ve spolupráci s jazykovou školou Ulpan a na motivy  
obrázků Boženy havlové z knížky didasko.

ne / 8 / 3 / 16:00 A 17:00

herecké dílny 
s PerloU 
Pro děti, které se chtějí dozvědět něco o herectví… o prů-
pravě herce… pohybové… výrazové… o mluvě… o energii… 
o fantazii. a třeba si i něco málo vyzkoušet. Perla kotmelo-
vá je herečka a režisérka dětských představení, která vedla 
dětské divadlo nebo učila na herecké škole. Znáte ji možná 
z divadel nablízko, continuo nebo lodi bratří Formanů. 
vaši rodiče ji zase mohli vidět ve filmech …a bude hůř, 
Mamas and Papas, tři sezóny v pekle a v poslední době 
andělé všedního dne.  
Dílna od 16 hodin je vhodná spíše pro děti od 8 let.  
Dílna od 17 hodin pro děti mladší.

ne / 22 / 3 / 16:30

ententýky 
hravé básničky, rozpočítadla, písně a pohádky českých 
autorů v novém nastudování Pavla Jurkoviče. legendární 
představení o radosti ze života, ze hry, z poezie  
a z muziky aneb „od sládka po Žáčka“. hrají a zpívají:  
radka tesárková, Josef hervert a Martin rudovský. 
pro děti od 4 do 10 let i dospělé diváky.

A protože je jaro, bude v následujících mě-
sících jistě příjemnější trávit nedělní odpo-
ledne venku. 

pravidelný program pro děti začneme při-
pravovat zase od října. Můžete se těšit na 
dílny, divadla nebo třeba hudební odpole-
dne s naší kultovní kapelou Vinohradišťan.
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vstupné  
 zvažte  
sami.
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