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19:00 Divadlo Líšeň
Domovní requiem

Program:
15:30 Výtvarný
workshop
Jak se dělá galerie?
Co najdeme v galerii, kdo
v ní pracuje a jak vznikají
výstavy? To se dozvíte
na workshopu Jak se dělá
galerie, který připravily
lektorky z Moravské
galerie v Brně. Děti si budou
moci samy vlastní výstavu
navrhnout a vytvořit.

16:00 Divadlo Líšeň
Jezevec na borovici

Japonsko-Líšeňská groteska
o požitku z hrůzy
Scénář: kolektiv divadla
Líšeň na motivy hry Huberta
Krejčího, Režie: Pavla
Dombrovská

17:00 Bratři v tricku
Prasečí cirkus

Přáli jste si někdy, aby
prase mělo křídla? Kdyby
to tak bylo, celý svět by
byl krásnější! Čekejte pouze
vkusný prasečí humor. Nechte
se unést na prasečích křídlech
a vězte, že z představení
budou chrochtat blahem
statní vepři, krásné bachyně
i malá selátka, zkrátka celá
rodina. Vzhůru s prasetem!
Prasečí dozor: Tomsa
Legierski, Prasata vyrobila:
Jarmila Enochová, S prasaty
si hrají: Adam Jarchovský,
Václav Jelínek

18:00 Polaris

Vesmírná kapela Divadla
Polárka – Orbitální
HARD-DISCO
Přistát, zahrát, potěšit,
darovat, zapálit, planetu
opustit!

Groteskní maňasová exhibice
o životě a smrti v blahobytu
konzumní společnosti. Scénář:
Pavla Dombrovská a kolektiv,
Režie: Pavla Dombrovská
Pouze pro dospělé – souběžně
s hrou výtvarný workshop
pro děti s lektorkami
Moravské galerie v Brně.

20:00 Urband
Vtípil / Všianský /
Červenka

Pouliční šraml, který nasaje
píseň do svého kostitřasného
soukolí a semele ji do podoby,
která připomíná řev
vycházející z podezřelého
lokálu po zavíračce. Můžete
se dočkat ruských mafiánských
písní, dekadentních
valčíků, patetického blues
či skřípajícího jazzu.
Garantujeme pouliční drzost
i kavárenský sentiment!
Po deseti letech opět na Huse
na dálnici!

21:00 Divadlo
Husa na provázku
Zkušebna

Neotřelá témata, autentická
tvorba tady a teď. Nejen
herecké hvězdy vyzkouší
všechno, co kdy chtěli, ale
báli se dělat. Klauniády?
Balet? Loutkový muzikál?
Stand-up? Unikátní divadelní
laboratoř dovolí divákům
nahlédnout přímo do herecké
kuchyně. Přesvědčíme vás, že
možné je vše.

Programem prochází
Ondřej Jiráček
Kavárna Tungsram
občerstvení Šelepka
Dalešické pivo
ovoce ze Sadů Starý Lískovec

Deky s sebou!
Těšíme se na vás!

Vstupné:
dospělí 150, děti 100

