VyšeHrátky pošestnácté už tento víkend!
Se začátkem školního roku odstartoval tradiční festival pro děti a jejich
rodiče VyšeHrátky. Ve všední dny dopoledne probíhá v prostorách
Královské a knížecí akropole na pražském Vyšehradě divadelní bojovka
pro školy, od pátku 6. do neděle 8. září proběhne na stejném místě
víkendový program pro veřejnost plný divadelních představení,
workshopů, výtvarných dílen a dalších aktivit.
Tisková zpráva – 4. září 2019
Dopoledne ve všední dny od 3. do 13. září patří na Vyšehradě školním
skupinám, které se účastní autorské divadelní bojovky - letos s názvem
Expedice literatura. Od pátku 6. do neděle 8. září čekají návštěvníky
představení pořádajícího Studia Damúza a dalších divadelních souborů,
tematické workshopy, původní výtvarné dílny, ale také koncert nebo letní kino.
20 divadelních představení různých souborů
Hlavní osu víkendového programu tvoří více než 20 divadelních představení
pro děti různého věku. Program startuje v pátek 6. září v 15.00 představením
souboru Divadlo 100 opic, dále na VyšeHrátkách vystoupí Buchty a loutky,
Divadlo Continuo, Loutky bez hranic, LokVar, Pruhované panenky,
Divadlo Vocaď Pocaď, Anička a letadýlko, Divadlo Vi.tvor, T-601
a samozřejmě také pořádající Studio Damúza.
Odpolední představení a workshopy jsou určeny pro děti starší 3 let,
dopoledne v sobotu a v neděli jsou letos věnována batolatům od 10 měsíců
do 3 let. Pro nejmenší jsou připravena “batolecí” představení Já, ty a to
nebo Ptáček a lev - a to vždy ve dvou uvedeních.
Workshopy, koncert, skupinové bubnování a letní kino
Kromě divadelních představení čeká návštěvníky hned šest pohybových
a hudebních workshopů pro nejrůznější věkové skupiny dětí. Společně
s rodiči mohou rozvíjet svůj cit pro pohyb či rytmus a hravou formou trénovat
své motorické dovednosti.
Intenzivní společný zážitek dětí a dospělých slibuje také skupinové bubnování
s lektorem Petrem Šušorem. Workshop posiluje improvizační schopnosti,
redukuje stres, podporuje relaxaci a mimo jiné také posiluje imunitní systém.
Společnou hudební aktivitou je také koncert klasické hudby s názvem

Filharmoniště - speciální forma hudební produkce, kterou mohou rodiče
navštívit společně s nejmenšími dětmi.
“Představení i workshopy jsme vybírali s důrazem na podporu společných
aktivit rodičů a dětí. Volili jsme program, který vybízí ke komunikaci
a společnému trávení volného času,” uzavírá prezentaci programu
dramaturgyně festivalu Agáta Charvátová.

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
www.vysehratky.cz / www.fb.com/vysehratky / www.instagram.com/vysehratky
Kontakt pro média:
MgA. Daniel Brátka
press@vysehratky.cz
+420 731 411 025

