Dotyky a Spojenia
5. ročník martinského festivalu
divadiel na Slovensku
17. – 29. jún 2009

Dotyky deťom

24. jún streda
10.00 Národný dom

Ludus, Bratislava *Jozef Mokoš*

Hasprčko & Mrcúlik
*réžia* Peter Kuba

Kocúri Hasprčko a Mrcúlik nerobia nič iné, iba večne
pozerajú telku. Nehrajú sa s kamarátmi na ihrisku,
ale doma s počítačom, a pri tom stále kujú plány,
ako chytiť myšku Terku.
Klauniáda plná groteskných situácií a naháňačiek
pre deti, ale aj pre ich rodičov, ktorí boli
alebo stále ešte sú tak trochu deťmi.
*pre deti od 5 rokov*
13.00 Divadelné námestie Karol Krčmár – Carlo – Najväčší
papierológ na svete, Bratislava

Dobré nožnice prajem
+ tvorivá dielňa pre deti

O tom, ako sa Carlo prestrihal cez hory
papiera do Papierového kráľovstva. Kto si
to chce celé vypočuť, nech príde. Dobré
nožnice prajeme! Po predstavení naučí
najväčší papierológ na svete Karol Krčmár
deti, ako jednoduchým spôsobom tvarovať
papier a vytvárať si z neho svoje vlastné papierové divadlo.

25. jún štvrtok
10.00 Národný dom

Spišské divadlo, Spišská Nová Ves *Miroslav Kasprzyk*

O zázračnej krhličke
*réžia* Miroslav Kasprzyk

Víla Kvetka a milí škriatkovia sa spoločne starajú
o kvietky na lúke. Objavia sa však zlí bodliaci,
ktorí sa chcú lúky zmocniť a vykynožiť z nej kvety.
Ako súboj víly Kvetky a dobrých škriatkov so zlými
bodliakmi dopadne? To sa dozviete v príbehu,
ktorý rozvíja detskú imagináciu a fantáziu.
*pre deti od 2 rokov*

13.30 Divadelné námestie Bábkové divadlo na Rázcestí,
Banská Bystrica *Vladimír Kivader*

Ako sa Otesanček polepšil
+ tvorivá dielňa pre deti
*réžia* Vladimír Kivader

Drevená rozprávka pre najmenšie deti o rodičoch, ktorí
tak veľmi túžili po dieťatku, až si ho vyrezali z kúska dreva.
Lenže Otesanček chcel stále papať, a keď už nebolo jedla,
prešiel na iné „pochúťky”, či sa to rodičom páčilo alebo nie.
Uvidíme, či deti nájdu spôsob, ako Otesančeka polepšiť. Po predstavení nasleduje tvorivá dielňa,
na ktorej sa deti naučia niečo o práci s drevom.

26. jún piatok
10.00 Národný dom

Bábkové divadlo Žilina *Peka Pažiš*

Romaldíno a Kamila
*réžia* Kamil Žiška

Príbeh z rómskej osady o dvoch nevlastných
súrodencoch, o veselých i smutných
príhodách, ktoré prežili na svojej ceste
za šťastím. Takéto rozprávky si Rómovia
zvyknú rozprávať za dlhých zimných večerov
v kruhu svojej rodiny.
*pre deti od 6 rokov*

13.30 Divadelné námestie

*kolektív tvorcov*

Štúdio tanca, Banská Bystrica

Dotkni sa tanca

+ tvorivá tanečná dielňa pre deti
*réžia* Zuzana Hájková
Tanečná improvizácia, počas ktorej tanečníci s veľkým
rozprávkovým drakom vytvárajú pohyby a obrazy na základe
podnetov z okolia. Deti sa môžu pridať a zapojiť sa tak do
diania - výsledný tvar poskytne všetkým ojedinelý zážitok.

27. jún sobota
10.00 Štúdio

Štúdio pantomímy pri Divadle a.ha, Bratislava *Juraj Benčík a kolektív*

Cirkus Insect *réžia* Juraj Benčík
Chrobáčiková pantomíma - cirkus plný mušiek, blšiek, húseničiek,
motýlikov a chrobáčikov, ktoré sa hýbu úplne inak ako my
a namiesto rozprávania bzučia, pískajú a klepocú. A ako to už
býva v každom dobrom cirkuse, na záver deti uvidia aj veľkú
a nebezpečnú hmyziu šelmu. Hádajte, čo za lovca to bude?
*pre deti od 4 rokov*
11.00 Divadelné námestie

13.30 Divadelné námestie

Úsmev, Bratislava

Bratislavské bábkové divadlo *A. S. Puškin*

Veľkí herci
spievajú
malým deťom

Rozprávka o rybárovi a rybke

divadelný koncert pre deti
*Koncept* Sisa Michalidesová
Koncertná premiéra
výnimočného projektu
pesničiek, ktoré poznáte
z dvojice CD a ilustrovaných
knižiek s textami a notami.

+ tvorivá dielňa pre deti
*réžia* Naďa Uličná
Bábková rozprávka
o tom, ako nenásytnosť
privedie človeka
na mizinu.
Po rozprávke si deti
môžu v tvorivej
výtvarnej dielni vytvoriť
vlastnú rozprávkovú
postavičku.

28. jún nedeľa
10.00 Štúdio

Staré divadlo Karola Spišáka, Nitra *Charles Dickens, Kamil Žiška*

Lakomstory z Londýna
*réžia* Kamil Žiška

Lakomá story – lakomstory na motívy
svetoznámeho príbehu Charlesa Dickensa
Vianočná koleda. Rozprávka o Scroogovi,
najlakomejšom človeku na svete, ktorý „má
bokombrady ako hrady, ani psy ho nemajú rady.
Nos má ako zemiak hnilý, úsmev ako britva
krivý. Neumýva sa celý rok a má šuchtavý
ťažký krok.“
*pre deti od 4 rokov*
13.30 Divadelné námestie

Divadelné centrum, Martin *kolektív tvorcov*

Červená čiapočka
+ tvorivá dielňa pre deti
*réžia* Róbert Mankovecký

Známa rozprávka v hravej, nápaditej a modernej
podobe, s jemnou dávkou mravoučnosti kombinovanej
s veselými pesničkami. Po rozprávke nasleduje tvorivá
výtvarná dielňa, v ktorej si deti môžu vytvoriť vlastné
rozprávkové postavičky.

Sprievodný program nielen pre deti
streda – nedeľa
Festivalová rodinka

Divadelné námestie

Veselá rodinka – veľkí rodičia s veľkým kočíkom
a veľké dieťa na veľkej trojkolke – na netradičnej
prechádzke mestom. Každé stretnutie s nimi sa stáva
jedinečným zážitkom. Unikátne pouličné divadlo,
ktoré poteší deti i dospelých.

sobota a nedeľa
Divadelné námestie

sobota a nedeľa
Festival na papieri očami
karikaturistov

Divadelné námestie

Karikaturisti Jano Valter a Peter Homola svojou
ceruzkou vtipne zachytávajú festivalovú atmosféru.
Ani jeden kus papiera nezostane čistý!

Festival na papieri
očami detí
Unikátna výstava prác, ktoré počas
víkendu vzniknú
v rámci detských
tvorivých dielní.
Príďte sa pozrieť,
možno nájdeme
nového Picassa!
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