Divadlo „Jedeme k vám”

Tématická představení: Masopust, Velikonoce, Dušičky, Halloween a Vánoce
Divadlo „Jedeme k vám” uvádí
TRADICE, ČEPICE, TRUHLICE
Představení je plné písní, masek, kostýmů, rekvizit a dekorací týkajících
se nejznámějších, a přesto opomíjených tradic, zvyků a obyčejů naší
země. Jedná se o Masopust, Velikonoce a Vánoce.
Představení má za úkol jednoduchou dějovou linkou přiblížit dětem
vznik těchto tradic a srovnat způsob slavení kdysi a dnes. Kromě nového
poznání nezapomíná scénář na konfrontaci pohádkového dobra a zla
a prolínání světa současného s hodnotami dávno uplynulých časů.
Považujeme za velmi důležité předávat dětem v tomto ohledu odkaz
našich předků formou, která je svojí pestrostí, humorem i důvodem
k zamyšlení, zaujme.
Premiéra na festivalu Vyšehraní v rámci oslav Masopustu
19. 2. 2017
Hrají:
Táňa Zemanová, Eva Přibylová
Valerie Krunclová
Alžběta Bohdanová,
Kristýna Vosková, Petra Sladká
Tomáš Berka
Režie:
Hana Doulová Krobotová
Scénář a texty písní:
Martina Kotrčová
Hudba:
Petr Merxbauer
Hudební spolupráce a aranže:
David "Alfik" Dewetter
Kostýmy, scéna:
Jitka Bystrovová, Jan Josef

Divadlo „Jedeme k vám” uvádí

Pohádka pro nejmenší, která je
odnaučí bát se duchů
a připomene, že velkou oporou
proti všemu zlému je najít si
dobrého kamaráda.

Divadlo Jedeme k vám” uvádí

"Jak nás vidí andělé "
Hra přináší vánoční atmosféru a přibližuje zvyky a tradice
našich svátků. Zazní koledy, ale i řada autorských písní
s danou tématikou.
1. anděl, Terezka: Petra Sladká / Pavlína Sosňáková

Scénář, režie a výprava: Martina Kotrčová
Hudební spolupráce: Petra Sladká

2. anděl, Maruška: Valerie Krunclová / Alžběta Bohdanová

HRAJÍ A ZPÍVAJÍ:

Maminka: Martina Kotrčová

Kočičanda Kšanda: Petra Sladká a Valerie Krunclová
Kočička Mašlička a hodní duchové: Alžběta Bohdanová
a Eliška Goldšmídová

Nebeský učitel hudby, tatínek: David Alfik Dewetter

Scénář, texty písní, režie, výprava: Martina Kotrčová
Odborný poradce, herecká spolupráce: Hana Krobotová Doulová
Hudební spolupráce: David Alfik Dewetter, Petra Sladká
Délka cca 45 minut.
Vhodné pro děti malé i větší, ale i dospělí mají rádi Vánoce.
Produkce: 775 300 724

Děj dětem srozumitelně napovídá,
jak je to s Dušičkami,
co je Halloween a jak je důležité
umět si vzpomenout na blízké.

Všechna práva vyhrazena

Premiéra - listopad 2017

8. autorské představení divadla „Jedeme k vám“
Všechna práva vyhrazena

Divadelní představení i koncerty objednávejte na: vysehrani@volny.cz nebo volejte 775 300 724

Představení s písničkami pro nejmenší
Divadlo „Jedeme k vám” uvádí

Divadlo „Jedeme k vám” uvádí

Obrázky
a písničky víly Haničky

Děti, znáte Dášeňku?
představení na motivy knihy Karla Čapka

Hudební pořad pro děti od 2 do 8 let zahrnuje písně lidové,
pohádkové i autorské.
Interaktivní pořad, ve kterém děti s vílou tancují,
zpívají, mění se v různé bytosti a plní jednoduché úkoly
podle textů jednotlivých písní.
Na kytaru vílu doprovází pan Klobouček.
Víla Hanička:
Pavlína Sosňáková / Valerie Krunclová
Hudebník pan Klobouček: Dušan Bitala
Scénář a režie:
Martina Kotrčová

www.jedemekvam.eu
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Obrázky
a písničky víly Haničky

o Vánocích

Představení plné písniček známých, neznámých i vánočních,
nechybí ani Betlém a koledy.
Děti s vílou tancují, zpívají, mění se v různé bytosti
a plní jednoduché úkoly.
Na kytaru vílu doprovází pan Klobouček.
Vánoční hudební pořad pro děti od 3 do 8 let.
Víla Hanička:
Paní Louka:
Hudebník pan Klobouček:
Scénář a režie:

Pavlína Sosňáková
Valerie Krunclová
Dušan Bitala
Martina Kotrčová

www.jedemekvam.eu

Jak se nejznámější štěně seznamuje se světem,
jeho osudy a mnoho dalších příběhů přinášejí
dětem velmi zábavnou formou tanečnice
Maruška a kouzelník Antonio.

Scénář a režie:

Martina Kotrčová

Kouzelník Antonio:

Hasan Zahirović

Tanečnice Maruška, Dášeňka: Valerie Krunclová
Sousedka, maminka:

Martina Kotrčová

Hudební spolupráce:

Barbora Vaculíková, Petra Sladká

Texty písní:

Martina Kotrčová

Kostýmy:

Jitka Bystrovová

Výtvarník:

Jana Illichová

Premiéra: duben 2021

www.jedemekvam.eu
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA
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POŠTÁCKÁ POHÁDKA, Karel Čapek
Známá pohádka
o nejobětavějším pošťákovi na světě.
O panu Kolbabovi,
který se rozhodl doručit psaníčko bez adresy
do správné schránky.
Ale nejen o tom.
Taky o tajemství pošty, o přátelství, čestnosti...
Cca 50 minut, vhodné pro děti od 3 let.

HRAJÍ:
Kolbaba: Valerie Krunclová / Petra Sladká
Skřítek, Poštmistr, Frantík, Mařenka: Hasan Zahirović

www.jedemekvam.eu

REŽIE, DRAMATIZACE, CHOREOGRAFIE: Hasan Zahirović
VÝPRAVA A LOUTKY: Jitka Fleislebr

www.jedemekvam.eu
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

Otevíráme dětem i dospělým svět hudební klasiky

Divadlo „Jedeme k vám” uvádí

Nevěsta prodaná, co ji složil Smetana
Příběh Jeníka a Mařenky ze slavné opery Bedřicha Smetany je upraven a zjednodušen téměř pohádkově tak,
aby byl srozumitelný dětem základní školy.
Průvodci hrou - Houslový klíč, Nota a Pomlka vysvětlují dětem důležité momenty hry a proměňují se přímo na jevišti do jednotlivých
postav opery (Jeník, Mařenka, Kecal,Esmeralda,Vašek …). Jednoduché zkrácené písně zpívají herci s doprovodem, do hry jsou
zakomponované i nahrávky Smetanovy hudby. Nechybí ani tanečních prvky v lidových krojích a velkolepá taneční scéna - příjezd
komediantů. Hra nabízí poučné a hlavně velmi lehce zpracované přiblížení vážné hudby malým divákům.
Houslový klíč, Kecal, principál:
Lenka Chadimová / Petr Duška
Pomlka, Jeník, Vašek:
Petra Sladká / Alžběta Bohdanová
Nota, Mařenka, Esmeralda:
Valerie Krunclová / Marie Homolková
Hudební spolupráce, indián, tanečník:
David Alfik Dewetter
Režie:
Hasan Zahirovič
Scénář a úprava textu:
Martina Kotrčová
Asistent režie a produkce:
Martina Kotrčová
Choreografie a návrh kostýmů:
Vlasta Černá
Scéna:
Jitka Bystrovová

Premiéra 2017

Všechna práva vyhrazena
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O.M.G. Mozart …

Důležité životní události, talent, hudba, láska, atmosféra umělcovy doby, tanec,
kostýmy, prolínání minulosti se současností, konfrontace kladných a záporných vlastností.
Mozartův osud, pestrost scén a hudební zážitek přivádí i mladší diváky k respektování vážné hudby.

OSOBY A OBSAZENÍ:
W. A. Mozart, Don Giovanni .....................
Konstance, Anička, Dona Elvíra ...............
Mladý hudebník Bohan .............................
Johny-kytarista a zpěvák, Leporello .......
Paní z kultury, učitelka, maminka ...........

Hasan Zahirović / Pavel Žabka
Valerie Krunclová / Marie Homolková
Michal Hnátek / Albert Leicht / Pavel Žabka
David Alfik Dewetter / Jan Zázvůrek
Petra Sladká / Martina Kotrčová

Scénář a režie ..................... Martina Kotrčová
Hudba .................................. W. A. Mozart
Hudební spolupráce ......... P. Sladká, D. A. Dewetter, J. Zázvůrek
Kostýmy .............................. Jitka Bystrovová

Premiéra: říjen 2019
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

Divadelní představení i koncerty objednávejte na: vysehrani@volny.cz nebo volejte 775 300 724

I dějiny vás mohou bavit - varianty pro malé i velké diváky
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vévévé.československo.cs
Představení vrcholí Sametovou revolucí,
ke které se postupně divák přenese průřezem historických událostí od rozpadu Rakousko-Uherské monarchie, vzniku samostaného Československa. Dále je velkým dílem pozornost zaměřena na období padesátých
let, normalizace a socialismu. Přinášíme zábavnou formou připomenutí
těchto událostí, herci zpívají a tančí a každá píseň či tanec dokresluje
danou etapu vývoje naší země. Nabízíme setkaní s historickými postavami císaře Franze Josefa, T.G. Masaryka, Milady Horákové, Václava Havla
a mnoha dalšími. Hra má děj, informace, dynamiku i interakci s diváky.
Česká studentka: (tanečnice, zpěvačka, kytaristka, občan, voják,
Milada Horáková, mladá monarchie)
Petra Sladká / Marie Homolková
Slovenský student: (tanečník, zpěvák, velitel SS, občan)
Muzikant: (Císař, Švejk, Hašler, občan)
Stará monarchie: (teta, občan, voják)
Scénář, texty a výběr písní, výprava:
Režie:
Choreografie:
Hudební spolupráce:

Hasan Zahirović

David Alfik Dewetter / Petr Duška
Martina Kotrčová
Martina Kotrčová
Hasan Zahirović, Martina Kotrčová
Barbora Krulichová
David Alfik Dewetter, Petra Sladká

Školní představení trvá 60 minut.
Pro divadla uvádíme též delší verzi upravenou pro dospělé diváky s přestávkou.
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Díky, Rudolfe…

Životní příběh zakladatele Jedličkova ústavu profesora MUDr. Rudolfa Jedličky tak, jak jej neznáme.

Hra zobrazuje osud, práci a zejména vizionářství člověka, který neváhal spojit svůj život s osudem mnoha lidí. Jeho nezištná oběť
nemocným dala vzniknout ústavu pro fyzicky slabé a nemocné a nabízí zamyšlení nad tématem lidské vzájemnosti, přátelství a lásky.
Tyto vlastnosti je nutné upevňovat stále, zejména v raném věku diváků. V roce 2019 slavíme 150 let od jeho narození. Každá taková
osobnost našeho národa stojí za připomenutí. Představení je zpracováno napříč věkovým spektrem od 5. třídy ZŠ.

OSOBY A OBSAZENÍ
Doktor Rudolf Jedlička
Doktor Dragan Zlatić
Jedličkova životní partnerka Marie Helfertová
Matka nemocné dívky
Gordana
Nemocná dívka
Muzikant, lékař, komorník Václav, ředitel Bakule
Scénář a režie:
Herecká spolupráce:
Texty:
Hudba:
Choreografie:
Scéna a výprava:
Kostýmy a dekorace:

Jiří Boháč /Marek Dobeš
Hasan Zahirović / Marek Dobeš
Martina Kotrčová
Martina Kotrčová
Valerie Krunclová
Valerie Krunclová
Petr Duška / Jan Zázvůrek
Martina Kotrčová
Hasan Zahirović
Martina Kotrčová
Ivan Hlas
Barbora Krulichová
Martina Kotrčová
Jitka Bystrovová
Všechna práva vyhrazena

Divadelní představení i koncerty objednávejte na: vysehrani@volny.cz nebo volejte 775 300 724
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vévévé.československo.cs
Nevěsta prodaná, co ji složil Smetana
Pošťácká pohádka
Tradice, čepice, truhlice
Kočky našly dýni v síni

•
•
•
•
•

O.M.G. Mozart...
Díky, Rudolfe...
Obrázky a písničky víly Haničky
Děti, znáte Dášeňku?
Jak nás vidí andělé

Divadlo „Jedeme k vám” hostuje
v divadlech, v kulturních domech, ve školách, ve školkách, na poutích,
na festivalech, na hradech a zámcích, na městských i obecních slavnostech.
Hrajeme divadlo pro všechny věkové kategorie.

www.jedemekvam.eu
Divadelní představení i koncerty objednávejte na: vysehrani@volny.cz nebo volejte 775 300 724
Pořadatelům nabízíme také koncert staropražské kapely
HAŠLERKA.
Vaše akce a události ozdobí písně, které již po tolik generací
dokážou spolehlivě pobavit. Společně se vrátíme do doby,
kterou Karel Hašler navždy vepsal do svých písniček.
Vše lze domluvit i jednotlivě a můžeme zajistit
i vlastní ozvučení.
Divadelní představení i koncerty kapely Hašlerka
objednávejte na: vysehrani@volny.cz
nebo volejte 775 300 724
www.jedemekvam.eu

