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PROGRAM

pátek 26. května

sobota 27. května

neděle 28. května
10.00 Inverze, Most: To si viděl /DPČ/ 20´
11.00 Fotka bezhlavého motýla, Praha: 

Zvláštní druh projekce /DFŠ/ 40´ 
12.10 Mikrle, Kolegium hraběte Šporka, Jaroměř: 

Štípnutí labutě /DPČ/ 35´
14.00 Debata o představeních, 

závěr přehlídky /DPČ/

OZNAČENÍ PROSTOR
/ CKMP / Centrum kultury města Písek
/ DFŠ /   Divadlo Fráni Šrámka Písek
/ DPČ /   Divadlo Pod čarou Písek

10.00 GT Hlinsko: Havlovy kraťasy: 
Vernisáž /DFŠ/ 30´

11.00 NJ feat. Uhřík, Nový Jičín: Casiopea aneb 
Etudy o časovosti /DPČ/ 30´

12.00 ZUŠ Jindřichův Hradec: Horror /DFŠ/ 35´
13.45 Debata o představeních /DPČ/
16.00 Teátr Vaštar, Ostružno: Svině! (2017, ostrov)

/DPČ/ 120´
19.00 ChoseMína, Ostrava: DeMono /DFŠ/ 40´
20.00 Vidacit, Valašské Meziříčí: Volný pád  

/DPČ/ 35´
21.00 Tom a Jeff, Havířov: Na drátku /DPČ/ 30´ 
22.00 Debata o představeních /DPČ/

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury 
a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana a Evy 
Vanžurové, starostky města Písku, pořádá NIPOS-ARTAMA
ve spolupráci s Centrem kultury města Písek, Divadlem 
Pod čarou Písek a Společností Amatérské divadlo a svět, z. s. 
Přehlídka probíhá za finančního přispění města Písku. 
Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání 
a amatérské tvorby (www.amaterskatvorba.cz).

17.45 zahájení přehlídky /CKMP/
18.00 Jiná tvář, Plzeň: MÝ-TY: 

Jeskyně /CKMP/ 50´
19.30 Nejhodnější medvídci, Praha: 

Poincarého domněnka /DFŠ/ 65´
21.00 Debata o představeních /DPČ/
22.20 Divadelní soubor Q10, Hradec Králové: 

R+J /prostor bude upřesněn/ 100´
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10.00 – 16.00 DDM Písek – Tvůrčí dílny pro děti
Prstíkový maňásek, ponožková loutka, papírová marioneta.

10.30 Divadelní společnost KEJKLÍŘ: Hrnečku, vař!
Pohádky Stolečku, prostři se!, Hrnečku, vař!, O kohoutkovi a slepičce, Strejček Příhoda
a Otesánek – theatrum mundi neboli divadlo světa z lípy, hadříků, peří a starých českých
pohádek, ku poučení, pobavení i varování veškerého lidu, dítek, mládeže i kmetů
od 4 do 99 let.

11.30 Scénický šerm aneb jak to chodí u filmu
Staňte se vaším oblíbeným hrdinou a vyzkoušejte si na vlastní kůži bojovat před 
kamerou. Interaktivní program pro malé i velké s ukázkami šermířských soubojů.

13.00 – 18.00 Al Rašíd
Dobové atrakce pro malé i velké.

14.00 Špinavý lůzři – koncert bluesové kapely
Pražské backyard-blues trio Špinaví lůzři se stalo Objevem Rádia Beat, které se rozhodlo
jejich první autorské album zařadit mezi svá doporučení. Balení děvčat, následné 
deprese, houmlesáci, či nechvalně známé pražské čtvrti – to jsou témata jejich 
autorských písní. Lůzři také odkazují na starou americkou a britskou scénu 50.–70. let,
ovšem ve vlastních úpravách. 

15.00 Parkour
Akční exhibice skoků a salt písecké skupiny Family Of Move.

16.00 Divadlo Continuo: Murgila a Zorila
Hudebně loutková pohádka inspirovaná výpravou za rumunskými příběhy. Troje ústa,
šestery oči, třicet prstů a jeden plnovous vám budou vyprávět příběh, který byl počat
za soumraku a zrozen za úsvitu v krajině temných lesů a příkrých hor, kde lidé a zvířata
žijí pospolu a mluví stejnou řečí. Kde láska a nenávist, život a smrt či naděje s bolestí
ruku v ruce putují vesnicemi i dalekou pustinou. Příběh plný zvratů v náručí kruhu 
budeme hrát a společně s loutkami vyprávět o laskavosti štěstí a síle pevné vůle, které
v jednom království chudým, ale ani bohatým nedají spát. Tak pojďte a poslouchejte,
země se probouzí a pohádka začíná. Po představení následuje hudební dílna.

18.00 VINNETOU 
aneb kámoš je víc jak zlato z Nugget-Tsilu
Představení je volně inspirováno jedním z nejznámějších příběhů o přátelství mezi 
Vinnetouem a Old Shatterhandem. Velice naivním a záměrně groteskním způsobem
podává velmi zkreslenou zprávu o světě indiánů, banditů a kovbojů ale především 
o přátelství, které je mnohdy víc než sama láska.

20.00 Kámo, nahoď!
Mladý dramaticko-improvizační projekt složený z party kamarádů, kteří se nestydí
ztrapnit se před publikem…
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Akce se koná za finančního přispění města Písku pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci 
s Divadlem Pod čarou Písek,  Centrem kultury města Písek a Společností Amatérské
divadlo a svět. Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby
(www.amaterskatvorba.cz). Změna programu vyhrazena.

PALACKÉHO SADY


