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VI. ročník festivalu Divadelní léto pod plzeňským nebem 
30. 6. – 25. 7. 2013 

 
Divadelní léto pod plzeňským nebem připravilo mimo hlavní program také program 
odpolední a jedno speciální představení.   
 
Již druhým rokem je součástí Divadelního léta pod plzeňským nebem také odpolední program, 
zaměřený především na rodiny s dětmi a mladé lidi. Spolupořadatelem vedlejšího programu je 
Plzeň 2015, o.p.s.. V ročníku šestém se zaměříme na další druhy umění, vzdělávací a 
mezinárodní přesah, prostor dostanou především mladí umělci z Plzeňského kraje a 
z plzeňských neziskových organizací, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží. Na scéně na 
náměstí Republiky se tak diváci mohou těšit na šermířské představení, otevřený trénink a 
exhibici bojového umění Aikido, nebo několik tanečních vystoupení.  
Na hrací místo zavítá se svým programem  i Autobus linka 2015. Symbolické vstupné se bude 
hradit na místě před produkcí. Celkový odpolední program je přiložen. 
 
V rámci podvečerního programu budeme, po loňské vynikající zkušenosti, opakovat  interaktivní 
divadelní představení Ant Hamptona a Gert – Jan Stama s názvem OK OK, které pořádáme ve 
spolupráci s Muzeem loutek.  
 
 
V případě Vašeho zájmu Vám další materiály a fotografie zašleme e-mailem, případně Vám 
sdělíme další podrobnosti. Rádi Vám zajistíme rozhovory s herci a organizátory festivalu. V 
případě zájmu o press vstupenky nebo jiných speciálních  požadavků nás neváhejte 
kontaktovat.  
 
 
 
Tiskový servis Divadelního léta pod plzeňským nebem 
Jáchym Klimko; tel.: +420774091217; mail.: klimko.jachym@seznam.cz 
www.divadelnileto.cz 
facebook: Divadelní léto pod plzeňským nebem 
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Odpolední program  
Divadelního léta pod plzeňským nebem 
 

OK OK 
Ant Hampton a Gert – Jan Stam  
Uznávaní evropští autoři nových divadelních forem vytvořili hravé představení netradičního 
žánru, které nenechá žádného z diváků chladným. Publikum je maximálně vtaženo do hry a 
během hodiny zažije nejedno vzrušující překvapení. Česká verze této show měla premiéru v 
Plzni v průběhu festivalu Divadelní léto pod plzeňským nebem, protože je hra určená pro 
omezený počet diváků, rozhodli jsme se dát letos šanci i Vám.  Nenechte si ujít jedinečný osobní 
divadelní zážitek. Vstupenky v prodeji v síti Plzeňská vstupenka! 
 
Místo: Muzeum loutek, náměstí Republiky Plzeň 
Kdy: 1. - 3.7.; 8.-11.7.;15. – 17.7. 
Čas: vždy od 18 hodin  
 
 

Scéna na náměstí republiky 
1.7.;  15 - 17 hodin; Sportovní šerm Lokomotiva, Historický šerm Balteus, Krvavý regiment 

Oddíl sportovního šermu představí sportovní zbraně s možností aktivní účasti dětí  i dospělých. 
Krvavý regiment předvede střelbu včetně nabíjení a ukázky pořadového cvičení. Vrcholem 
programu bude představení Skupiny historického šermu Balteus. 

  

2.7.; 15 - 17 hodin; Divadlo Půlnebí; Doktor Faust 

Klasická Faustiáda, ve které má Faust namále a vy se dozvíte, jak to s ním dopadne. Dostane 
Mefistofeles jeho duši, anebo dojde Faust ke štěstí? To vše uvidíte v původní loutkové hře bez 
loutek, pro děti i dospělé. 

  

3.7.; 15 - 17 hodin; Taneční soubor Gloria; Italské renesanční tance dle Césare Negriho 

Taneční část skupiny historického šermu Gloria se věnuje tanci scénickému i dochovanému 
tanci. Pro vás si připravila přehlídku dobových tanců s možností si ty nejjednodušší vyzkoušet. 
Tanečnice uvidíte v dobových, renesančních kostýmech. 
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8.7.; 15 - 17 hodin; Aikido Plzeň; Exhibice a otevřený trénink oddílu Aikido Plzeň 

Aikido je mladé japonské bojové umění vytvořené počátkem minulého století. Vy se o něm nyní 
budete moci dozvědět více.  Shlédnete výstup profesionálů a pod jejich dohledem si budete 
moci tento bojový sport i vyzkoušet. 

  

9.7.; 15 - 17 hodin; Animánie; Jak se dělá film 

Co umí mušketýři na jevišti, uvidíte v představení, ale co všechno by mohli dokázat, když se 
necháme unést fantazií, vyzkoušíme díky kouzlům, které jsou možné pouze v  animovaném 
filmu. Přijďte si vyzkoušet, jak se takový animovaný film dělá. 

  

10.7.; 15 - 17 hodin; Hudební seskupení Růže v trní; Den s poezií trochu jinak 

Kulturně - vzdělávací kapela, jejíž repertoár se skládá především ze zhudebněné poezie 19.-20. 
století. Těšit se můžete na kapelu Růže v trní, autorské písničky jejich kytaristy M.W.Sedláčka, 
přednášení poezie a hudebních pohádek pro děti. 

  

11.7.; 15 - 17 hodin; Stepařské studio Step by Step; Nebojte se stepu 

Klapot stepařských bot vás jistě nenechá chladnými, proto věříme, že vás potěší zjištění, že 
stepařské studio Step by Step si pro vás kromě vlastních vystoupení připravilo i jednoduché 
workshopy pro všechny věkové kategorie. 

  

15.7.; 15 - 17 hodin; Autobus linka 2015; Výtvarné dílny pro děti i dospělé +  17.00 hod 
Koncert /nejen/ pro bicí soupravu s větší než malou dávkou překvapení 

Těšit se můžete na výrobu masek a loutek. Dále se Vám představí Miloš Dvořáček, který využívá 
velmi bohatý instrumentář. Zásadní součástí jeho koncertů jsou i performance, v nichž 
rozeznívá a proměnuje v skutečněznějící hudební nástroje téměř jakýkoli předmět.  

  

16.7.; 15 - 17 hodin Hudební skupina Gutta; Zpátky v čase s Guttou 

Přeneste se s námi do středověké Plzně a užijte si dobové kostýmy, vznešené chorály a staré 
lidové i pijácké písně. Vyzkoušíte si brnkání na trumšajt, drnkání na citeru, pískání na píšťalu s 
měchuřinou i přehmatávání akordů na nejzamilovanějším nástroji oné doby - loutny. 
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17.7.; 15 - 17 hodin; Taneční soubor Equet; Tanec ve stylu Šakalích let 

Taneční vystoupení na hudbu z filmu Šakalí léta, aneb „Chcete rock´n´roll?“, propojené s 
tanečním workshopem. Ukážeme vám základy rock´n´rollových tanečních prvků a zasvětíme do 
atmosféry ulice v rytmu Šakalích let. 

 


