Prázdniny se blíží ke své polovině, VyšeHrátky už teď pracují
na jejich prodloužení!
Letní prázdniny jsou v plném proudu, šestnáctý ročník festivalu
VyšeHrátky je na začátku září opět o týden prodlouží! VyšeHrátky
jako vždy nabídnou program pro děti a jejich rodiče - pohádky,
workshopy, výtvarné dílny a divadelní bojovku pro školní kolektivy.
Víkendový program festivalu pro širokou veřejnost se uskuteční
v termínu od 6. do 8. září 2019 – tradičně v prostorách Královské
a knížecí akropole na pražském Vyšehradě. Vstupenky v prodeji!
Tisková zpráva – 25. července 2019
Po loňském tématu původně inscenované divadelní bojovky s podtitulem
Vítejte v Československu, které bylo připomínkou 100. výročí založení
Československa, se VyšeHrátky letos vrací k tématu obecnějšímu.
Pod názvem Expedice literatura návštěvníky čeká osm stanovišť, na kterých
se seznámí s knihami a literaturou v širokém kontextu. Co všechno je potřeba
k tomu, aby mohl autor knihu vydat? Jak šířili mezi své čtenáře texty slavní
autoři minulosti? A co když je zrovna nepolíbila múza?
Divadelní bojovka se koná pro školní kolektivy vždy ve všední dny dopoledne
v termínu od 3. do 13. září. 2019.
Rozšíření programu pro batolata
VyšeHrátky letos na základě zájmu z předchozích ročníků festivalu rozšiřují
svou nabídku představení pro nejmenší diváky ve věku od 10 měsíců do 3 let.
A zároveň prodlužují čas, během kterého se konají akce pro děti starší tří let.
Program proto bude během víkendu 6. – 8. září rozdělen na dvě části.
Odpolední a večerní program je primárně určen pro dětí starší 3 let, dopolední
program v sobotu 7. a v neděli 8. září je připraven pro batolata a jejich
rodiče.
Pro nejmenší diváky máme připravena nejen divadelní představení, ale také
workshopy a koncert. Kompletní program včetně anotací a věkového
doporučení najdete na www.vysehratky.cz nebo na webu prodejní sítě
GoOut.cz.

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:
https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZ3bpv7ZNfjf34zrpe4Y2fQsw47icXhECFsV
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