Přípravy VyšeHrátek vrcholí, festival proběhne už první týden
v září!
Stejně jako každý rok i letos organizátoři festivalu VyšeHrátky celé léto
intenzivně pracují na tom, aby mohli v září prodloužit dětem prázdniny.
Kromě oslavy 15 let od prvního ročníku připomenou VyšeHrátky
i 100. výročí založení republiky. Festival nabídne pohádky, workshopy,
interaktivní divadelní bojovku, hernu a mnoho dalšího! Víkendový
program pro veřejnost proběhně od pátku 7. do neděle 9. září 2018.
Vstupenky v prodeji!
Tisková zpráva – 17. srpna 2018
Dramaturgie festivalu je vždy sestavována s důrazem na rozvoj dětské
osobnosti a podněcování tvůrčího pohledu na svět. VyšeHrátky nejsou
dětským koutkem ani odkladištěm pro zlobivé děti. Mnohaletou praxí
s organizací festivalu pro děti je tak zaručena programová nabídka,
která podněcuje fantazii a přináší mnohem víc než půlhodinové zabavení.
Pestrý program pro všechny věkové kategorie
„Vždy se snažíme o co největší pestrost titulů i souborů. Konkrétně bude
možné letos na festivalu vidět představení pořádajícího Studia Damúza,
dále nás navštíví divadlo založené absolventy DAMU T-601, profesionální
loutkové divadlo Loutky bez hranic, každoroční populární hosté festivalu
Divadlo Toy Machine, kreativně naučné divadlo Vocaď Pocaď, unikátní
královehradecké Divadlo U staré herečky, bývalí i současní členové divadla
Buchty a loutky Divadlo b, uskupeni hereček s pedagogickou praxí Pruhované
panenky, Loutkové divadlo LokVar a v neposlední řadě speciální hosté Stará
aréna Ostrava a Bábkové divadlo na Rázcestí z Bánské Bystrice,“ doplňuje
umělecká ředitelka festivalu Agáta Charvátová.
Program pro všechny kolemjdoucí
Víkendový program bude sestávat z více než 20 pohádek uvedených
souborů, je tedy jisté, že na VyšeHrátkách bude vždy co dělat - ať už přijdete
kdykoliv. Pro případ, že si diváci z dostupného programu nevyberou
nebo budou po jejich příchodu do areálu festivalu nejbližší pohádky
vyprodány, po celý den bude k dispozici speciální plenérová herna a původní
výtvarné dílny vytvořené přímo pro festival. Zdarma proběhne hudební
workshop pro malé i velké a celodenní zábavu doplní oblíbené čtení tatínků,
maminek, tetiček a strýčků.
Festival VyšeHrátky 2018 se koná od 3. do 12. září v prostorách Královské
akropole na pražském Vyšehradě. Ve všední dny se v dopoledních hodinách

hraje divadelní bojovka pro školy, víkendový program pro veřejnost proběhne
od pátečního odpoledne (7. září) do neděle (9. září). Vstupenky
na placenou část programu je možné zakoupit online na www.goout.cz,
případně v kamenných prodejnách sítě GoOut. Od pátku 7. do neděle 9. září
bude pokladna otevřena také ve festivalovém areálu. Více informací
naleznete na www.vysehratky.cz.
O festivalu VyšeHrátky
Festival VyšeHrátky pořádá od roku 2004 vždy na začátku září Studio DAMÚZA
o.p.s. ve spolupráci s NKP Vyšehrad. VyšeHrátky jsou interaktivní festival
se zaměřením na loutkové a autorské divadlo a hravě vzdělávací aktivity pro širokou
veřejnost odehrávající se na Královské a knížecí akropoli Vyšehradu. Program
se zaměřuje především na skupinu rodičů, kteří chtějí aktivně trávit volný čas
se svými dětmi a na školní kolektivy. Snaží se tvořit alternativu ke konzumním akcím
s „pouťovým“ programem. Projekt po celou dobu své existence stojí na principu
propojování umění, hry a vzdělávání. Hlavní důraz je kladen na podněcování
fantazijního a tvůrčího pohledu na svět, aktivní přístup diváka-partnera,
zprostředkování mezigeneračního rozhovoru a podporu tvorby studentů uměleckých
vysokých škol.
Festival vzniká za podpory Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy, Městské části
Praha 2 a Divadelní fakulty Akademie múzických umění.
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