Struny dětem podesáté berou útokem
prostory divadla MINOR a NOVOMĚSTSKÉ
RADNICE – rodinný divák je jejich parťákem
ve všech ohledech. Život s uměním je totiž
bohatší, pestřejší a krásnější!

Pátek
29. 3. 2019

Neděle
31. 3. 2019

Startujeme ve viktoriánské Anglii – nonsensové hrátky v angličtině
z dílny divadla Minor TOODLE-NOODLE jsou very English but funny!
Znalost anglického jazyka netřeba.

Zbrusu nová pohádka z hlavy celého publika – to je pohádková
rošáda PŘÍBĚHOMAT s Markétou Holou a Justinem Svobodou
(Storytelling CZ).

Sobota
30. 3. 2019

O dětech a otcích, s dětmi a jejich slavnými otci a pro celé rodiny
– to je hudebně-taneční představení KREV NENÍ VODA Tanečního
studia Light s hosty Milanem Caisem a Davidem Novotným a
hudbou Ondřeje Galušky. A téma? Nic menšího a nic lehčího než
podstata lidského štěstí.

Neuvěřitelná parta pišliků na Velké scéně Minoru nemůže chybět!
Prožijte neobyčejný dobrodružný koncert PIŠLICKÉ PŘÍBĚHY
s Beatou Hlavenkovou, Ivanem Trojanem, Lenkou Dusilovou,
Milanem Caisem a Petrem Ostrouchovem.

Koncert KOLEM SVĚTA ZA 60 MINUT je určen pro náruživé hudební
cestovatele – zkušené Bardolino vás proveze křížem krážem celým
hudebním světem!

Blues i rock, závan world music z Oceánie a k tomu „sealovský“ hlas
Yannicka Teviho – koncert VANUA 2, nástupce Blue Effectu

Hudba vážná i nevážná – vážně obojí a se smyčcovým kvartetem?
Koncert HOUSLE BEZ FRAKU s Epoque Quartetem aneb šmytec
škatulkám!

MOŽNOSTI TU JEŠTĚ SOU!
Nevěříte? Přesvědčí vás výtečné texty
v legendárním podání Michala Pavlíčka,
Moniky Načevy a kvarteta Pavla Bořkovce.

Jak se čeří vody nejen vážnohudební? Třeba když si pódiové rendez-vous dají violoncellistka Terezie Kovalová a koncertní mistr České
filharmonie Jiří Vodička. Jejich SETKÁNÍ U CELLA moderuje tradičně
netradiční průvodce Strun dětem Filip Jevič.

WORKSHOPY
Společné muzicírování i improvizace
•	
pro malé i ty starší na jeden z nejoblíbenějších hudebních nástrojů
– VESELÉ FLÉTNY a FLÉTNOVÝ
QUODLIBET s Markétou Stivínovou
a Inkou Chadimovou (flétny zobcové i příčné s sebou!)
Víření bubnů s citlivým tlučmistrem Janem Hrovatitschem pro
•	
menší i větší – BUBENICKÉ SESSION, na kterých se vpravíte
do správného rytmu.
Ilustrace je svébytná disciplína a měla by být víc než jen
•	
doprovodným obrázkem… Do jejích tajů pod heslem
AKVARELY S DJ RYBOU vás zasvětí zkušená ilustrátorka
Olga Yakubovskaya.
Pátrání po důkazech, že KREV NENÍ VODA, pro zdatné
•	
i novopečené detektivy – zkušenost k nezaplacení!
Zažijete na divadelním workshopu s Lenkou Tretiagovou
a Ondřejem Galuškou.
Neztratit se v hudebním bludišti a ještě si k tomu notovat vlastní
•	
melodii? Když se chce, všechno jde. I na hudebně-výtvarném
workshopu PLING PLONG s Eliškou Vidomus z kapely Fanfán
Tulipán. P. S.: Na své si přijde i kouzlo náhody.

Svézt se dá na ledasčems, nejlépe
ale NA VLNĚ RADOSTI. Se zárukou
to umí Aneta Langerová, kterou
na Strunách dětem doprovodí
nejen její kapela, ale i smyčcové trio.

WORKSHOPY
Další BUBENICKÉ SESSION
•	
– na nedělních workshopech nejen
s minorským Janem Hrovatitschem,
ale i bubeníkem skupiny Plexis Martinem Švecem.
•	Fígly se světlem a stínem jsou nevyčerpatelné!
Své know-how na toto téma u výroby stínové
loutky poskytne na workshopu SVĚTLO A STÍN
dvojice loutkoherců Toy Machine.
Všude dobře, doma nejlíp! Workshop
•	
S BARDOLINEM KOLEM SVĚTA s vámi objede celý
svět, abyste se rádi vraceli i k české lidové hudbě
a uměli ji zahrát světově.
•	Bez hrdinů není příběhů. Bez vypravěčů však také
ne. Staňte se obojím na workshopu BUĎ HRDINA!
pod vedením Storytellingu CZ.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Odpočiňte si u hry nebo tvorby také v průběžných dílnách
na Novoměstské radnici a nebojte se zastavit na ulici
(samozřejmě bez aut) – vše bez nutnosti rezervace předem.
Těšte se na rytířské divadlo, dřevěnou dílnu, odlévání
zkamenělin, korálkování i bystření smyslů na všechny způsoby!
Více na www.strunydetem.cz

pořádá

spolupořadatelé

29. – 31. 3. 2019
DIVADLO MINOR, NOVOMĚSTSKÁ RADNICE
hraví partneři

za finanční podpory

hlavní partner hravých zón

partner dílniček

parťáci hravých zón

...když si múzy hrají

speciální poděkování

hlavní mediální partner

mediální partneři

Pod záštitou Hany Třeštíkové, radní hl. m. Prahy pro kulturu,
a Jany Černochové, starostky městské části Praha 2
Poděkování Vyšší a Střední odborné škole pedagogické a sociální,
Evropská 33, Praha 6, za svěření svých studentů coby dobrovolníků
Změna programu vyhrazena

ANETA LANGEROVÁ
MICHAL PAVLÍČEK MONIKA NAČEVA
& KVARTETO PAVLA BOŘKOVCE
PIŠLICKÉ PŘÍBĚHY
EPOQUE QUARTET VANUA 2
BARDOLINO
TEREZIE KOVALOVÁ & JIŘÍ VODIČKA
LENKA TRETIAGOVÁ
a další
www.strunydetem.cz

