PRESS KIT

DIVADLO POD KLOBOUKEM oslaví velikonoční svátky novou
inscenací
Praha, 10. březen 2018
Evelínko, kraslici fakt nesneseš!
Tým DIVADLA POD KLOBOUKEM se po úspěšném uvedení inscenace Hopem skokem s
V+W za Ezopem, která měla premiéru na podzim loňského roku ve Werichově vile (kde ji
diváci mohou zhlédnout i letos), vrátil k tématu tradic a zvyků. Velkému zájmu se těší
inscenace s vánoční tematikou Evelínko, Santa není Ježíšek!, která téma tradic a zvyků
pojednává jak jinak než netradičně a nezvykle. A stejně originálně uchopila autorka inscenace
Jana Durčáková režii dalšího kusu, tentokrát s velikonoční tematikou, který nazvala Evelínko,
kraslici fakt nesneseš!
Slovo režisérky a scénáristky: „Naši předkové svoje tradice udržovali již od pradávna,
uchovávali texty a slavili významné dny v roce. I my se chováme podobně, neboť udržování
tradic nám nabízí jistotu, dává nám pocit, že vše má nějaký řád a smysl, a v neposlední řadě i
víru, že někam patříme. Tradice je často definována jako předávání vzorců chování a myšlení
mezi generacemi. Proto jsme si toto téma vybrali jako jedno z těch, kterým se věnujeme. Jaké
jsou nejdůležitější svátky v roce? Každý odpoví, že Vánoce. Tento svátek, jeho tradice a
zvyky, jsme již zpracovali v představení - Evelínko, Santa není Ježíšek!, kde se děti
dozvěděly, jak se tyto svátky slaví v cizích zemích. Logicky proto druhým svátkem, do kterého
jsme se statečně pustili, měly být Velikonoce. Představení má název – Evelínko, kraslici fakt
nesneseš! I tento svátek se slaví po celém světě a tak si děti v představení můžou zazpívat
francouzskou písničku, zatancovat si u písničky anglické a nebo se vydat do Finska či na
Velikonoční ostrov! Průvodkyněmi celým představením jsou dvě nejlepší slepičí kamarádky
Květuška s Evelínkou, se kterými se děti rozhodně nenudí... (Mimo jiné děti vysvětlí Evelínce,
že kraslici opravdu snést nemůže, i když se moc moc snaží...) Děti se tak dozví, že tradice a
zvyky se dodržují po celém světě, ale ne všude stejně."
Anotace k inscenaci:
Děti se tentokrát seznámí s tradicemi a zvyky Velikonoc a to, jak jinak než – netradičně a
nezvykle!
Zjistí, že Velikonoce se slaví téměř po celém světě, ale ne vždy stejně. A když už
jsou Velikonoce, tak rozhodně nemohou minout Velikonoční ostrov! Vydají se na něj se svými
oblíbenými slepičkami Květuškou a Evelínkou. Cestou zažijí spoustu dobrodružství a na konec
vše dobře dopadne, protože děti Evelínce vysvětlí, že kraslici snést nedokáže žádná slepička,
i když se moc moc snaží…
Vhodné pro děti do cca 9 let.
Tematicky vhodné zařadit do programu pro MŠ a ZŠ.
Premiéra: 11. 3. 2018, 15.00 - Kulturní dům Kyje, Šimanovská 47, Praha 9 www.kdkyje.cz "
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Srdečně vás zveme na některé z našich představení. Více informací najdete na nově spuštěných
webových stránkách www.divadlopodkloboukem.cz
Blanka Křemenová, tel.: 724 788 040, e: kremenova.podkloboukem@gmail.com
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