
PÁTEK 27. května
17.45 zahájení přehlídky /DPČ/
18.00 Babodrama, ZUŠ R. Schumanna, Aš: 

Entschuldigung /DPČ/
19.00 TRIARIUS, Česká Třebová: 

Ahoj můj miláčku /DPČ/
19.00 Výstava: Jan A jaK dál /Sladovna/ *
21.30 Debata o viděném /DPČ/

SOBOTA 28. května
10.00 BH feat. Uhřík, Nový Jičín: Budiž pestr!/DPČ/
10.45 AUT, Štramberk: Sousedi /DPČ/
11.15 TRIARIUS, Česká Třebová: Ahoj můj miláčku /DPČ/
12.00 Mámení, Brno: EXPERIMENT Ψ /DPČ/
13.30 Debata o viděném /DPČ/
15.00 D.R.E.D, Náchodsko Kladsko Pražsko: 

Muž z osla / našije /DFŠ/
16.30 Nové divadlo! Yesss!!!, Svitavy: Zá rubni /DFŠ/
17.00 Ojebad, Praha: 2. díl /DPČ/
18.30 LÁHOR/Soundsystem: Před sebou utečeš 

aneb Nehodící se škrtněte! /DFŠ/
20.00 Debata o viděném /DPČ/
22.00 Ty Syčáci /DPČ/*

NEDĚLE 29. května
10.00 Divadlo My, Plzeň: Svatá hlava /DFŠ/
11.00 Nové divadlo! Yesss!!!, Svitavy: Zá rubni /DFŠ/
11.00 TRIARIUS, Česká Třebová: Ahoj můj miláčku /DPČ/
11.30 Je to tajný! ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř: Jeden /DPČ/
12.30 Notdis, Turnov: Barbora: Kresby z Ještědí /DFŠ/
14.00 Debata o viděném, závěr přehlídky /DPČ/
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27.–29. 5.experimentujícího 
divadla

celostátní přehlídka

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a města Písku, pod záštitou ministra kultury
Martina Baxy a starostky města Písku Evy Vanžurové pořádá NIPOS, útvar ARTAMA, ve spolupráci 
s Centrem kultury města Písek, Divadlem Pod čarou Písek a Společností Amatérské divadlo a svět, z. s Změna programu vyhrazena.
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OZNAČENÍ PROSTOR  
DFŠ Divadlo Fráni Šrámka Písek
DPČ Divadlo Pod čarou Písek
S Sladovna Písek

* uzavřené představení 
pro účastníky ŠP 
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Za finančního přispění města Písku pořádá NIPOS, útvar ARTAMA ve spolupráci s Divadlem Pod čarou Písek, Centrem kultury města Písek a Společností Amatérské divadlo a svět, z. s.
Změna programu vyhrazena.

10.00 Divadlo Fráni Šrámka
ZUŠ B. Jeremiáše České Budějovice: 
Hawklinská nestvůra
Co může být horšího než Havaj...
U autora, jako je Richard Brautigan, je možné
vše. Jak se s předlohou popasují náctiletí 
studenti milující westernový brak, absurdní
humor, jinakost, notnou míru střelenosti 
a naprosto nespoutanou fantazii? Představení
vzniklo na motivy bizarního, mistrně napsa-
ného gotického westernu, odehrávajícího 
se roku 1902 ve východní části Oregonu…

Palackého sady Písek – šapitó
11.00–16.00 
DDM Písek: Tvůrčí dílny
– Recyloutka
– Klobouk plný fantazie

11.00–13.00  Taneční studio 
T-Dance Písek: Voda
Interaktivní představení pro děti ve věku 3–9 let
na téma voda. Přijďte se společně s námi 
ponořit do vln a vlnek. Poznat, jak rychle
proudí řeka, zažít kapku radosti či snově 
odplout až k moři. Jeden ponor trvá 6 minut 
a děti budou společně s námi jednoduchými
pohybovými vzorci ztvárňovat a prožívat vodu.
Od malé kapičky až po velké vlny v moři. Vír
tance se bude opakovat každou čtvrthodinu. 

11.00 Studna Hostýn: Treperenda
Treperenda je žena, která ustavičně mele pantem,
neboli vše, co ví, každému hned vyslepičí. Mít
ženu treperendu je pohroma, protože co mělo

zůstat vaším tajemstvím, vytroubí celému
světu. Pomůže jen dobrá rada nebo zázrak.

13.00  Milan Šťastný: 
O sedmi ztracených tečkách
Autorská pohádka s písničkami z rodinného
prostředí slunéček sedmitečných, především
však o neskutečně líné berušce Bětce, která 
z věčného válení se v posteli přijde o všechny
tečky na krovkách. Podaří se jejím sestřičkám
a mamince vrátit tečky zase zpět?

14.00  Studio Dell´arte České Budějovice:
Šípková Růženka
Jeden král a královna tak toužili po děťátku, 
až se jim narodila dcerka krásná jako růže. 
A že měl král velkou radost, pozval všechny
poddané na hrad popřát Růžence něco krásného
do vínku. Jen zlou sudičku nepozval…

14.00–18.00  Šermířská a divadelní 
společnost Rival Písek: Historická zbrojnice
s ukázkou zbraní
Pro zvídavé  jsme si přichystali vybavenou
zbrojnici, kde si mohou zájemci pod dohledem
vzít do ruky repliky dobových zbraní (používa-
ných i při vystoupení) či vyzkoušet například
plátové rukavice. Případné dotazy budou na-
šimi šermíři odborně vysvětleny.

15.00 Milan Šťastný: Jsem šťastný…
Písničkář, divadelník, loutkář, básník a prozaik.
Vydal čtyři knihy poezie a knihu krátkých próz
pro dospělé, CD autorských písniček Za městem.
Píše poezii a prózu pro děti.

16.00 Šermířská a divadelní společnost 
Rival Písek: Před bitvou
Veselé šermířské pojednání o tom, co všechno

se může stát před bitvou. Divadelní představení
s komediální zápletkou obsahuje prvky scénic-
kého akčního šermu z období lancknechtů.

Koncert pro Pokču
Koncert věnovaný velkému muži písecké 
kultury Mirkovi Pokornému.

17.00 Třetí sloka
Původem písecká folková kapela fungující 
od dubna 2010, převážně zaměřená na více-
hlasy. Aktuálně hraje ve složení dvě kytary,
housle, flétna a tři hlasy.

18.00 Špinavý lůzři
Soul-rock-blues trio Špinaví lůzři (CZ/Austrá-
lie/Itálie) se stalo Objevem Rádia Beat, které
se rozhodlo jejich autorské album zařadit mezi
svá doporučení. Balení žen, psychedelické
texty o zelených ještěrkách na lesním tripu či
opravdový kancelářský blues o říhající dámě,
to jsou jejich písně s příběhem.

22.00 Divadlo Pod čarou
Ty Syčáci Brno 
Alternativní brněnská hudební skupina kolem
Petra Váši. Jeho spoluhráči jsou baskytarista
Tomáš Fröhlich a kytarista Petr Zavadil. Nad
hudebním zařazením Těch Syčáků si lámala
hlavu řada kritiků: jejich styl se jakémukoli 
škatulkování vzpírá. Rámcově se dá říci, že 
zahrnuje prvky rocku, jazzu, moravského 
folklóru a world music. Možná právě díky 
této nezařaditelnosti představuje publikum
Těch Syčáků doslova průřez mezi generacemi
– od středoškoláků po zasloužilé milovníky 
klasického kytarového rocku.
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