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14.00	 Obrázky ze života hmyzu - Řád Červených Nosů –     
                         divadlo pro dě� ( )www.cervenenosy.sweb.cz

Naučná interak�vní revue pro dě� o tom, co je správné a co 

ne. Pýcha, závist, lenivost, lakota a hněv a zlost - radši se jich 

vyvaruj, směle zakřič - to je fuj! Tulák Cvrček se setkává 

s lenivou a pažravou Housenkou, pyšnou a nevěrnickou 

Motýlicí i se závis�vou a zlostnou Chrobáčicí. Ale každý se 

může polepšit, a tak za pomoci písniček a hmyzího sboru - 

dě�, jsou hříšníci napraveni. Když se potkám s něčím zlým, 

rychle na to stvořím rým. Abyste se dě� smáli a vždy už zlé 

rozpoznali. 

15.00	 O zlobivé notě -Divadlo Plyšového Medvídka 
                                        ( )www.divadloplysovehomedvidka.cz

Hudební pohádka. Dobrodružství malé noty, neposedné rebelky. Sama 

nejlíp ví, že sama toho dokáže nejvíc! Schová se v klavíru a ostatní noty jí 

hledají. To nevadí. Zdá se jí sen a pak druhý a tře�. Nejdřív se ocitne mezi 

slepicemi, co na tom, že je to nota vznešená, musí jim uklízet kurník v 

rytmickém kvokání. Pak se dostane mezi piráty a spadne do guláše. Ve 

tře�m snu le� do vesmíru a potká černou díru, ve které jsou uvězněny její 

kamarádky, ostatní noty. Tam si uvědomí, že jim musí pomoct, že sama nic 

neznamená. „Když spojí se s notou no�čka, může se zpívat písnička“ 

Dobrodružná, interak�vní pohádka, pro malé i velké uši hudební! Hudebně 

vzdělávací jízda notovou osnovou!

http://www.cervenenosy.sweb.cz
http://www.divadloplysovehomedvidka.cz


16.30	 Manželské vraždění - Divadelní soubor 
                E. Vojana Brněnec ( )www.ochotnici.brnenec.cz

Manželské vraždění Erica-Emmanuela Schmi�a je 

zařazována do žánru konverzačních hořkých komedií. 

Je to hra o souži� dvou lidí, o bouřlivém manželství 

dvou intelektuálů, kteří dostali možnost napravit svůj 

vztah a zároveň i sami sebe. Nejhorší je, když se 

přestane komunikovat. Pak ani obrovský cit nemusí 

zachránit společné dílo… nebo ano? Dokáží najít cestu 

zpět? Dokáží najít cestu vpřed?

17.30	  Miloš Z aneb já nejsem prezident - Konrád Popel 
                                     ONE MAN SHOW

Miloš Zemánek vystudoval obor kuchař - číšník. 

Pracoval v pohos�nských zařízeních čtvrté cenové 

skupiny, kde naslouchal hlasu lidu.  Nyní úspěšně 

podniká v gastronomii. Pořádá veřejné kurzy vaření a 

miluje zemlbábu. Na první pohled je to obyčejný 

člověk. Má však jeden handicap. V jeho pubertě se mu 

přihodila událost, která doslova změnila jeho život. 

Přeskočil mu hlas a z mutujícího chlapce se najednou 

stal člověk s hlasem nápadně podobným jedné výrazné 

poli�cké osobnos�…  Opravdový příběh muže, jehož 

hlas může být štěs�m i prokle�m.  Kuchař Miloš 

připravuje společně s diváky zemlbábu, cvičí 

kuchařskou ochranku, uniká le�cím vajíčkům, zpívá 

kuchařskou hymnu a interak�vně zapojuje diváctvo. 

Kulinářská mírně apoli�cká one man show.  Akční 

divadelní kabaret. Co si kdo uvaří, to si i sní!

http://www.ochotnici.brnenec.cz


18.00	 Lásky a Nelásky na téma Dekameronu od Giovanni Boccaccia - Divadlo KAPSA Andělská Hora ( )www.divadlokapsa.cz
Dvě poněkud košilaté, rozverné a hlavně půvabné hříčky z Boccacciova Dekameronu

Giovanni Boccaccio (16. července 1313 – 21. prosince 1375) sepsal sto novel, které si vyprávělo sedm dívek a tři 

chlapci po dobu dese� dnů za�mco ve Florencii řádila morová epidemie. Toto půvabné renesanční dílko bylo a 

vlastně i nadále je pro nás inspirací. A proto jsme si vybrali z této sbírky dvě, které se vám pokusíme sehrát tak, jak 

by si pan Boccacio přál, nebo – a to je hlavní - jak se asi mohly přihodit.

Příběh první z Melana         

Jistý žoldnéř Gulfardo si od přítele Riccarda půjčí peníze a když mu přítelova žena přislíbí za jistý obnos i jisté 

služby, začne se odvíjet velmi úsměvný příběh plný záměn a slovních přestřelek. Obzvláště, když milence přis�hne 

žárlivý manžel. 

Příběh druhý z Padovy

Chudému Markovi náhle zemře te�čka a z něj se tak rázem stává c�hodný měšťan v Padově. Ale jak to občas bývá, 

Marko se o své penízky bojí a tak je schovává i před svou věrnou ženou Tessou. Ta se ovšem neostýchá spojit s 

Markovým přítelem  Nellem , aby mu od té sumy trošku pomohli.

Doufáme, že se Vám naše hříčky budou líbit a na chvilku zapomenete na svá trápení a necháte se námi unést do 

prosluněné Itálie na počátku 14. stole�.

Začátky představení jsou jen orientační. Moderuje Láďa Sovjet Rus. Vstupné 60/30 Kč.

Fes�val podporují: Olomoucký kraj a Město Konice

http://www.divadlokapsa.cz
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