Přípravy VyšeHrátek vrcholí, festival proběhne první týden
v září
Prázdniny se zvolna chýlí ke svému konci a společně s tím se blíží
i tradiční termín festivalu VyšeHrátky. Šestnáctý ročník festivalu
se uskuteční už od 3. do 13. září 2019, víkendový program pro širokou
veřejnost proběhne od pátku 6. do neděle 8. září 2019. Vstupenky
v prodeji!
Tisková zpráva – 22. srpna 2019
Víkendový program letos nabídne pestrý výběr aktivit pro děti školního věku,
ale také batolata. Pro obě věkové kategorie jsou připravena divadelní
představení, workshopy, autorská čtení, aj. Program pro veřejnost startuje
v pátek v 15.00 představením Divadla 100 opic a končí v neděli večerním
uvedením pohádky pořádajícího Studia Damúza Golem.
,,V rámci dramaturgie se letos snažíme poskytnout široký výběr aktivit
pro různé skupiny dětských diváků. Kromě programu pro děti od 3 let výše
jsou na letošek naplánovaná představení pro nejmenší diváky do 3 let a také
workshopy přímo pro batolata. Nejmladším dětem přizpůsobujeme i výtvarné
dílny určené primárně pro větší návštěvníky, abychom jim poskytli variantu
kompletní

festivalové

nabídky,”

přibližuje

program

dramaturgyně

Agáta Charvátová.
Na festival se opět vrací populární soubory z minulých let. Diváci se mohou
těšit na Buchty a loutky, Divadlo Continuo, Loutky bez hranic, Divadlo LokVar,
Pruhované panenky, Anička a letadýlko, Divadlo 100 opic, Divadlo Vi.tvor,
Divadlo Vocaď Pocaď nebo Divadlo T-601.
Specialitou letošního ročníku je projekt Filharmoniště, v rámci kterého
mohou dospělí navštívit koncert vážné hudby společně s těmi nejmenšími
dětmi. Na koncertě mohou děti svačit, tančit, spát, nebo si hrát s čímkoliv,

co neruší

ostatní

diváky.

Další

zvláštností

šestnáctých

VyšeHrátek

je Bubnování s Petrem Šušorem. Jde o workshop skupinového bubnování,
který přináší nejen radost z vytváření hudby, ale také redukuje stres a rozvíjí
rytmické a improvizační schopnosti.
Dopoledne ve všední dny bude Vyšehrad patřit tradiční divadelní bojovce
pro školní kolektivy, tentokrát s podtitulem Expedice literatura. ,,Chceme
v dětech především znovu navodit pozitivní vztah ke knihám a ke čtení,
chceme jim odkrýt mechanismy, které se skrývají za vytvořením příběhu
(od námětu až k vydání knihy) a postavit je jak do rolí spisovatelů,
tak čtenářů. Bojovka, stejně jako každý rok, prakticky doplňuje teoretickou
školní výuku. I letos máme pro pedagogy připravené pracovní listy,
díky kterým mohou zážitek dětí nadále rozvíjet během vyučování,” doplňuje
informace o tématické bojovce ředitelka festivalu Tereza Tomášová.

Festival VyšeHrátky 2019 se koná od 3. do 13. 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 (6. září) do neděle (8. září). Vstupenky
na placenou část programu je možné zakoupit online na www.goout.cz,
případně v kamenných prodejnách sítě GoOut. Od pátku 6. do neděle 8. 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 ČR, Hlavního města Prahy, Státního
fondu kultury a Nadace život umělce.
Fotografie v tiskové i online kvalitě k výběru: http://bit.ly/VSH-foto2019
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