
14. ročník festivalu divadla a hudby VYŠEHRANÍ    
                    podtitul  „ Buď u toho… „

Hlavní program Vyšehraní 2016 - 2. 6. – 18. 6.

 Festival Vyšehraní je každoročně obsazován špičkovými umělci a interprety. 
Hlavní program Vyšehraní 2017 zahájí Michal Suchánek, Igor Chmela, Ondřej 
Sokol, Richard Genzer a Jakub Kohák se svým pořadem „Partička na vzduchu“, 
dále vystoupí  Bára Hrzánová a Condurango, Aleš Háma, Dalibor Gondík a další
členové skupiny Hamleti, Wabi Daněk, Jaroslav Samson Lenk, Pavlína Jíšová, 
Lucie Redlová, Michal Prokop, Luboš Andršt. Z  hereckých osobností uvedeme 
v úspěšných představeních např. Simonu Stašovou, Petra Nárožného, Valérii 
Zawadskou, Kateřinu Macháčkovou a mnoho dalších.
Z dlouholetých zkušeností víme, že festivalová nabídka oslovuje diváky všech 
věkových kategorií. 14. ročník tedy potrvá se všemi doprovodnými programy 
téměř dva měsíce.  Vyšehraní 2017 je multižánrová přehlídka špičkových 
umělců  s pestrým dramaturgickým záběrem pro všechny generace.

„Hattrick pro Jedli“ – chceme být u toho, když se pomáhá 

Velký důraz klade nastávající ročník na vzájemnost , lidskou podporu a 
konkrétní pomoc. Proto Vyšehraní uvádí projekt „Hattrick pro Jedli“ a             
po tři za sebou jdoucí neděle budou přední umělci  hrát a koncertovat  pro 
Nadaci Jedličkova ústavu, která výtěžek z těchto akcí použije na zařazovaní 
klientů JÚ do běžného života pomocí zvládnutí nabízených  pracovních pozic.  
Také startovné charitativního  závodu“ Běžíme, jak umíme“ odevzá Vyšehraní
 Nadaci JÚ.Kromě toho přivítáme děti z dětských domovů celé ČR bohatým 
programem a  po celou dobu  festivalu vyhlašujeme sbírku krmení a potřebných 
věcí pro psí útulky v souvislosti s přehlídkou Vyšehradský voříšek. 
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Doprovodný program: 19.2., 13.-17.4., 29.4.-1.6. 2017

Festival o sobě dá vědět již několik měsíců před jeho zahájením a to oslavou 
Masopustu a Velikonoc na Letní scéně NKP Vyšehrad. Pro tyto příležitosti 
uvedeme 19.2.  premieru  autorské hudební  hry pro děti 
„Tradice,čepice,truhlice“ jako připomínku opomíjených zvyků a obyčejů. 
Představení vzniklo v režii Hany Krobotové speciálně pro Vyšehraní 2017 . 
Nabízíme  jej v dopoledních programech pro školy i v květnových a 
v červnových termínech. Tradiční kulturní projekt - Festival divadla a hudby 
„VYŠEHRANÍ„ se již pevně umístil v podvědomí pražských i mimopražských 
diváků a potvrdil třináctým ročníkem svoje neodmyslitelné místo v programu 
pražského kulturního léta.  Zařazení doprovodných akcí, které jsou pečlivě 
vybrané pro všechny věkové kategorie návštěvníků, přináší každoročně značný 
ohlas. Doprovodný program je tedy připraven jako široké spektrum 
vzdělávacích pořadů, soutěží ,dílen, workshopů, výstav, koncertů a divadelních 
představení pro děti i pro dospělé. 
Masopust, Velikonoce , Čarodějnický karneval , Majáles, workshopy,  oslava 
Dne dětí , Voříškiáda, tematická odpoledne s vybraným druhem hudby,  
pohádky ,odpolední chvíle s poezií , přehlídka amatérského divadla, středověké 
programy , ukázky historických tanců, interaktivní představení , multimediální 
umění a řada profesionálních interpretů  přivedou každý rok na Vyšehraní velké 
množství návštěvníků . Novinkou příštího ročníku bude charitativní  čtyřdenní 
běžecký závod kolem vyšehradských hradeb pro různé kategorie od dětí pro 
seniory.
 Festival je multižánrový s bezbarierovým přístupem.  Akce je určena všem 
věkovým kategoriím i všem sociálním skupinám obyvatel, kteří  v rámci daného
programu  oceňují možnost setrvání v prostorách Vyšehradu  delší čas.
Užívají si program,odpočinek , setkávaní s přáteli a konečně neopakovatelnou 
atmosféru Vyšehradu . Tato spokojenost festivalových diváků je hlavním cílem 
akce stejně tak jako zachování dlouholeté tradice .
Program 2017 nabízí 50 dílčích produkcí pro dospělé a nejméně 35 představení 
či akcí pro děti. 



Vyšehraní – dětská představení  

  
den datum čas představení pro
Ne 19.2. 14h Divadelní spolek Jedeme k vám – „Tradice, Čepice, Truhlice“ Veřejnost
Čtv 13.4. 16h Divadelní spolek Jedeme k vám – „Tradice, Čepice, Truhlice“ Veřejnost
So 29.4. 15h Divadlo  Žlutý kopec „Malá čarodějnice“ Veřejnost
Út 2.5. 10h Divadlo Žlutý kopec „ Legenda Karel IV. „
Stř 3.5. 10h Divadelní spolek Jedeme k vám – „Tradice, Čepice, Truhlice“ 1.stupeň ZŠ
Čtv 4.5. 10h Divadelní spolek Jedeme k vám – „Tradice, Čepice, Truhlice“ 1.stupeň ZŠ
So 6.5. 13h Nedvíďata – představení „Strašně strašidelná noc“ 1.stupeň ZŠ

Stře 10.5. 10h Nedvíďata „Broukosvět“ – 1.stupeň ZŠ
Čtv 11.5. 10h Divadelní spolek Jedeme k vám – „Tradice, Čepice, Truhlice“ 1.stupeň ZŠ
Pá 12.5. 10h Divadelní spolek Jedeme k vám – „Tradice, Čepice, Truhlice“ 1.stupeň ZŠ
Út 16.5. 10h Divadelní spolek Jedeme k vám – „Tradice, Čepice, Truhlice“ 1.stupeň ZŠ
Stř 17.5. 10h Yellow Sisters dětem – hudební pořad 1.stupeň ZŠ
Čt 18.5. 10h Divadelní spolek Jedeme k vám – „Tradice, Čepice, Truhlice“ 1.stupeň ZŠ
Pá 19.5. 10h Historický muzikál „Jakoubek“ 2.stupeň ZŠ

St 24.5. 10h Nedvíďata „Strašně strašidelná noc“ 1.stupeň ZŠ
Čtv 25.5. 10h Divadelní spolek Jedeme k vám – „Tradice, Čepice, Truhlice“ 1.stupeň ZŠ
Pá 26.5. 10h Divadlo Žlutý kopec „ Legenda Karel IV. „ 1.stupeň ZŠ
Po 29.5. 10h Divadelní spolek Jedeme k vám – „Tradice, Čepice, Truhlice“ 1.stupeň ZŠ
Stř 31.5. 10h Divadelní spolek Jedeme k vám – „Tradice, Čepice, Truhlice“ 1.stupeň ZŠ
Čtv 1.6. 10h Divadelní spolek Jedeme k vám – „Tradice, Čepice, Truhlice“ 1.stupeň ZŠ
Ne 4.6. 14–18h Oslava dětského dne
Stř 7.6. 10h Divadelní spolek Jedeme k vám – „Tradice, Čepice, Truhlice“ 1.stupeň ZŠ
Pá 9.6. 10h Yellow Sisters dětem – hudební pořad 1.stupeň ZŠ
Stř 14.6. 10h Divadelní spolek Jedeme k vám – „Tradice, Čepice, Truhlice“ 1.stupeň ZŠ
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