SEZONA 2020/2021

NABÍDKA DIVADELNÍCH PØEDSTAVENÍ PRO

MATEØSKÉ ŠKOLY

KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ (foto: Jan Procházka)

BROUČCI (foto: Michal Hančovský)

VÁŽENÍ PEDAGOGOVÉ, MILÍ PŘÁTELÉ DIVADELNÍHO UMĚNÍ,
předkládáme Vám nabídku titulů nabízených v rámci školních
divadelních představení na školní rok 2020/2021.
Vstupné na školní představení je i nadále stanoveno na 60
Kč u činoherních pohádek a 100 Kč u hudebních pohádek, ve
kterých účinkují vedle sólistů baletu MDO i děti z Baletního
studia při Moravském divadle Olomouc.
Termíny Vámi vybraných představení Vám nabídneme
e-mailem, případně telefonicky přibližně jeden měsíc
před jejich konáním. Konkrétní tituly nasazujeme na
repertoár dle Vašeho zájmu a jednotlivé školy zařazujeme
v pořadí došlých objednávek. U divácky atraktivních titulů
je třeba počítat s delším časovým limitem při zařazování,
event. s nabídkou náhradního adekvátního představení. Po
odsouhlasení všech údajů (cena, počet vstupenek, způsob
úhrady) a závazném potvrzení účasti v daném termínu,
Vám budou zaslány vstupenky, které jsou nevratné.
Z tohoto důvodu doporučujeme, pokud škola nemá možnost
v případě nemoci dětí doobsadit plný počet z jiných tříd, snížit
počet objednaných vstupenek o průměrnou nemocnost na
škole až před tiskem vstupenek. Zůstane tak rezerva, aby
v případě plného počtu dětí bylo možno dokoupit vstupenky
přímo na místě. Současně prosíme pedagogy mateřských
škol, aby věnovali zvýšenou pozornost rozdělení vstupenek
(zejména při větším počtu tříd) co nejdříve po jejich obdržení.
Na našich webových stránkách www.moravskedivadlo.cz
v sekci technické údaje naleznete plánek hlediště. Současně
si dovolujeme požádat pedagogy, aby upozornili
své děti, že jim nebude umožněn vstup do hlediště
s batohy, nápoji či sladkostmi.

Začátek představení je v 10.00 hodin (v případě pohádky
O líných strašidlech a Královny Koloběžky První může být
začátek v 9.00 a v 11.00 hodin).
ŽÁDÁME O DOCHVILNOST, dostavte se nejpozději
15 minut před začátkem představení, abyste nerušili
ostatní diváky Vaším pozdním příchodem. Foyer
a šatny jsou otevřeny již hodinu před začátkem
představení.
Potvrzenou objednávku, prosím, odešlete co nejdříve
e-mailem skoly@mdol.cz nebo na adresu: Moravské
divadlo Olomouc, obchodní oddělení, tř. Svobody 33,
779 00 Olomouc. Poté budou Vaše objednávky zpracovány
a postupně zařazovány do hracího plánu. V případě potřeby
nás můžete kontaktovat na tel. 585 500 220 nebo e-mailem
skoly@mdol.cz.
Termín uzávěrky objednávek: 30.9.2020.
Platbu lze provést bankovním převodem na účet, event.
poštovní poukázkou. Vstupenky zasíláme doporučeně
včetně faktury, příp. složenky.
Těšíme se na viděnou v Moravském divadle Olomouc
Hana Zatloukalová
vedoucí prodeje a služeb
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POHÁDKY

MATEØSKÉ ŠKOLY

Jan Werich:

Robert Balogh:

Učesaná – neučesaná, obutá – neobutá, přijede – nepřijede…

Baletní pohádkový příběh

KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ

TARZAN – KRÁL DŽUNGLE

Dnes již klasická pohádka fantastického autora a vypravěče Jana
Wericha, kterou napsal na motivy příběhu Chytrá horákyně od
Boženy Němcové. Většina z nás si jistě pamatuje její půvabné
filmové zpracování z roku 1984 s Dagmar Patrasovou a Janem
Čenským v hlavních rolích. Příběh rybářovy chytré dcery Zdeničky,
která se po mnoha peripetiích stane královnou, bude krásnou
možností, jak poodhalit svět divadla i našim nejmenším divákům.
Nechybí chytlavé písničky, spousta zábavy a samozřejmě
koloběžky. To vše a ještě více pro vás ve svém režijním debutu
připravil Jan Ťoupalík.

Vstupné: 60 Kč | Délka představení: 1 h 10 min.
(bez přestávky)

Vladimír Čort:

O LÍNÝCH STRAŠIDLECH
Veselý pohádkový muzikál

Z osiřelého lidského mláděte, které vyrůstalo v africké džungli,
a které adoptovala gorila Kala, vyrostl silný a spravedlivý král
džungle. Jeho dobrodružný život změní expedice profesora
Portera. Při prvním kontaktu s lidmi si Tarzan poprvé uvědomí, že
je člověk. Navíc se zamiluje do profesorovy dcery Jane. Do hry
však vstupuje zlotřilý průvodce expedice Clayton, který chce gorily
zbavit svobody a v klecích je výhodně prodat. Populární příběh
Krále džungle uvidíte ve ztvárnění všech dětí Baletního studia
při Moravském divadle Olomouc ve spolupráci s profesionálními
tanečníky.
Vstupné: 100 Kč | Délka představení: 1 h 45 min.
(1 přestávka)

Jan Karafiát: BROUČCI
Baletní pohádka

Ve starém zpustlém mlýně žije Hastrman s Ježibabou. Celé dny
a noci tráví zlomyslným pošťuchováním i utahováním si jeden
z druhého. Není divu, vždyť oba za ta léta už dávno zapomněli
tajemství roztodivných čar i kouzel a hádky i naschvály jsou
jejich jediným potěšením. Jednoho dne se však do mlýna vypraví
kurážná dívka Anička, aby tu objevila zázračný poklad, po kterém
touží i obě popletená strašidla. Ta se samozřejmě ztrátě čarovné
truhličky brání všemi možnými způsoby, a nebýt důvtipu a odvahy
Aničky, kdo ví, jak by to nakonec se všemi dopadlo. Pohádka
o líných strašidlech patří k nejoblíbenějším pohádkovým hrám,
které se v posledních desetiletích na divadelních prknech objevily.
Je to především zásluha vtipných textů, bláznivých a nečekaných
situací a také krásných a melodických písniček, které si děti mohou
zazpívat společně s postavami našeho příběhu.

Půvabný příběh o malém broučkovi naplní srdce všem příznivcům
baletních pohádek. Setkáte se opět s kmotřičkou, kmotříčkem,
Verunkou, Janinkou, Beruškou a samotným Broučkem
v nadčasovém příběhu. Inscenaci připravilo občanské sdružení
Baletní studio při Moravském divadle Olomouc.
Vstupné: 100 Kč | Délka představení: 1 h 45 min.
(1 přestávka)

Vstupné: 60 Kč | Délka představení: 1 hodina
(bez přestávky)
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