Ve dnech 8. – 11. září 2017 se v Roudnici nad Labem koná 4. ročník Dětského divadelního
festivalu. Dětem, ale i dospělým divákům se představí několik vybraných profesionálních
souborů s hranými i loutkovými pohádkami.
Letos poprvé má festival svou patronku. Tou se stala roudnická rodačka, zpěvačka, scénáristka a
dramaturgyně Barbora Klárová. V sobotu budete mít možnost poslechnout si v jejím podání autorské
čtení z knížky Překlep a Škraloup, jejíž je spoluautorkou. Kniha získala ocenění Magnesia Litera 2017
za nejlepší dětskou knížku a je taktéž držitelem ceny Zlatá Stuha 2017 za Beletrii pro děti. Po
seznámení se s příběhem připravili autoři pro malé diváky tvůrčí workshop, který bude hravě
navazovat na hlavní myšlenku knížky – stárnutí věcí.
Dále se můžeme těšit na oblíbená představení pražského divadla KRAPET, který na festivalu
vystupuje pravidelně. Známý příběh Příhody včelích medvídků i méně známá Brouhádka budou jako
vždy plné humoru a krásných divadelních nápadů. Dřevěné divadlo zase zaujme svým loutkovým
zpracováním Princezny na hrášku. Své pohádky přiveze i divadlo AHA či Divadlo pohádek.
V průběhu festivalu představí své projekty i začínající umělci, děti z dramatického oboru roudnické
ZUŠ. Pod vedením paní učitelky Evy Synkové nazkoušely představení Malá mořská víla a Birlibánčiny
příhody.
Kromě pohádek budou celý víkend probíhat tvořivé dílny, ve kterých si děti mohou vyzkoušet, a na
závěr festivalu i odprezentovat, disciplíny z uměleckého světa. Přihlásit se budou moci na
žurnalistiku, hlasovou dílnu, muzikálové herectví, tanec, šerm, loutkoherectví a další. Vše pod
vedením zkušených lektorů a odborníků.
Festival se koná za podpory města Roudnice nad Labem a je částečně hrazen z jeho dotací. Díky
tomu bude festivalová permanentka v prodeji za symbolickou částku 120,- Kč. Tato permanentka
bude platná na všechna festivalová představení i tvůrčí dílny. V prodeji bude v Informačním
centru nebo v KD Říp před prvním představením.
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