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V. ročník festivalu Divadelní léto pod plzeňským nebem 

 
 

 

Divadelní léto rozšiřuje svůj program 

 
Divadelní léto pod plzeňským nebem na pátý ročník výrazně rozšířilo využití hracího místa  
a poprvé přichází i s odpoledním programem, který má být určen především rodinám s dětmi. 
Zároveň se jedná o první samostatný  projekt, jenž vznikl v rámci programu OPEN ART, a který  
již několik let funguje pod ochrannou rukou občanského sdružení PaNaMo. OPEN ART je 
otevřenou tvůrčí platformou, která dává možnost aktivně pracovat spolu s realizačním týmem 
Divadelního léta pod plzeňským nebem pod supervizí profesionálů a zapojuje především mladé 
lidi do přípravy a vytváření uměleckého díla. 
 
Úkolem pro členy programu OPEN ATR bylo vytvořit takový program, který nabídne co 
nejpestřejší využití hracího místa Divadelního léta pod plzeňským nebem a v co největší míře 
zapojí do programu i samotné návštěvníky. 
 
Odpolední program - OFF program Divadelního léta pod plzeňským nebem 

 

Vedlejší  program začíná večerním představením v sobotu 7. července 2012, kdy na zahradu 
Měšťanské besedy zavítá Divadelní společnost Triátr (studenti pražské DAMU) s představením  
2 x Goldoni, prosím. Z dalších odpoledních aktivit  upozorníme například na pohádky pro děti v 
podání Jakuba Folvarčného – Karlova a Jaromírova pohádka 12. července  v 15 hodin, Dřevěnou 
dílnu Báry Hubené 11. a 18. července také od 15 hodin, taneční workshop tanečnice  
a choreografky Petry Parvoničové 9. července od 15 hodin nebo koncert Dua Dubnička Lahoda 
17. července od 15 hodin, se kterými si budou moci návštěvníci složit písničku přímo na místě.  
Všechny produkce se odehrají na zahradě Měšťanské besedy. Symbolické vstupné se pohybuje 
mezi 30 – 50 Kč.  Začátky produkcí jsou naplánovány na 14:30 respektive 15 hodin. Výjimkou je 
představení  2 x Goldoni, prosím, které uvádíme od 20:30 hodin,  vstupné je  80 Kč. Vstupenky 
je možné zakoupit v síti Plzeňské vstupenky nebo přímo na místě. 
 
OK OK v Plzni 

 
Divadelní léto pod plzeňským nebem ve spolupráci s Plzeň 2015 v rámci odpoledního programu 
přiváží do Plzně zahraniční projekt – představení  OK OK. Uznávaní evropští autoři Ant Hampton 
a Gert a Jan Stam vytvořili hravé představení netradičního žánru, které nenechá žádného  
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z diváků chladným. Publikum je maximálně vtaženo do hry a během hodiny zažije nejedno 
vzrušující překvapení. Česká verze této show bude mít premiéru právě v Plzni během festivalu 
Divadelní léto pod plzeňským nebem. Nenechte si ujít jedinečný osobní divadelní zážitek. 
Divadelní léto pod plzeňským nebem uvádí toto představení v rámci odpoledního programu 
denně od 7. do 19. července v Divadélku JoNáš od 18:30 hodin. Vstupenky v ceně 80 Kč a 50 Kč 
pro studenty je možné zakoupit v síti Plzeňské vstupenky. 
 
Výstava ukáže uplynulé čtyři ročníky Divadelního léta 

 

Poslední připravovanou novinkou je  retrospektivní výstava fotografií mapujících Divadelní léto 
pod plzeňským nebem očima našich fotografů za poslední 4 roky. Vzpomeňte si opět na 
nezapomenutelného Revizora na plzeňském náměstí, první inscenaci Don Juan v Proluce nebo 
na Krále jelenem, který fantasticky zapojil do hry okolí Západočeského muzea a v poslední řadě i 
na inscenaci Marná lásky snaha.  
Výstava bude volně otevřena denně ve foyer Měšťanské besedy v Plzni. 
 

Všechny informace k odpolednímu programu a popisky k jednotlivým bodům vedlejšího 

programu Divadelního léta pod plzeňským nebem naleznete na webových stránkách 

www.divadelnileto.cz. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

V případě zájmu Vám 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 pokud budete mít jiné speciální požadavky, 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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Divadelní léto pod plzeňským nebem V. 

 

Jean Rets Comme Dieu: V nouzi poznáš přítele 
Mešťanská beseda Plzeň, Kopeckého sady 13 

premiéra: 2. července 2012 ve 20:30 hodin na zahradě Měšťanské besedy 
reprízy: 3., 4., 8. - 14., 16. - 19. července 2012 ve 20:30 hodin na zahradě Měšťanské besedy 
Klášter Plasy 

repríza: 5. července 2012 ve 20:30 hodin v areálu kláštera  
 

William Shakespeare: Marná lásky snaha 
Hotel Courtyard by Marriott Plzeň, Sady 5. května 57 

reprízy: 24., 25., 27. - 30. července ve 20:30 hodin na zadním dvoře hotelu Courtyard by 
Marriott 
 
OK OK  - Ant Hampton a Gert - Jan Stam; 7. - 19. července 2012; Divadélko JoNáš; 18:30 hodin 
 
Fotografická výstava; 1. - 19. července 2012; foyer Měšťanské besedy Plzeň 
 
Odpolední program: 

 

Sobota 7.7.  2x Goldoni, prosím Divadelní společnost Triátr 

Neděle 8.7. D. Mrázková, K. Schwarzová – 
Mravenec a Slon 

Divadlo PULS 

Pondělí 9.7.   Petra Parvoničová  Petra Parvoničová  

Úterý 10.7. Gutta - soubor středověké 
hudby 

Gutta  

Středa 11.7. Dřevěná dílna Barbora Hubená 

Čtvrtek 12.7. Karlova a Jaromírova pohádka Jakub Folvarčný 

Pátek 13.7. Step - vystoupení a workshop Marta Aulická, FOUR TAPS 

Sobota 14.7. Šerm - ukázka historického a 
sportovního šermu 

skupina historického šermu Nobilites, oddíl 
sportovního šermu TJ Lokomotiva Plzeň 

Neděle 15.7. - O nepořádném křečkovi  
- Jak sloni k chobotu přišli 

Divadlo jednoho Edy 

Pondělí 16.7. Equet - cikánské tance Equet 

Úterý 17.7. Duo Dubnička -Lahoda Vilém Dubnička, Zdeněk Lahoda 

Středa 18.7. Dřevěná dílna Barbora Hubená 

Čtvrtek 19.7. ŽONGLÉR o.s. ŽONGLÉR o.s. 
 


