Vážené vedení školy,
plánujete-li pro děti školní výlet do Prahy, nabízíme vám v květnu a
v červnu možnost prohlídky starobylého Vyšehradu s doprovodným programem
a návštěvou divadelního představení pro děti v rámci Festivalu divadla a hudby
Vyšehraní přímo v místě na Letní scéně.
www.vysehrani.cz

Balíček výletu v ceně 180,- kč zahrnuje:
- divadelní představení pro děti na starobylé Letní scéně historického Vyšehradu
- oběd v místě konání divadla /plastové nádobí/
- prohlídku Vyšehradu s výkladem
- výtvarné pomůcky
/Děti dostanou k dispozici pomůcky a mohou namalovat nějaké historické
místo Vyšehradu-dle výběru jejich pedagoga.
Případně mohou malovat své dojmy z divadelního představení.
Tyto práce budou hodnoceny porotou a 5 nejlepších obrázků
bude umístěno na webových stránkách festivalu Vyšehraní./
Národní kulturní památka Vyšehrad vás přivítá svým parkem, kostelem,
Slavínem i místy , odkud skákal legendární Šemík.
To vše s překrásným výhledem na celou Prahu.
Návštěva této historické části Prahy jistě podpoří i výuku dějepisu.
V ceně výletu není doprava a nápoje.
Na Letní scéně je občerstvení s dětským sortimentem.
Doporučujeme vybavit děti pokrývkou hlavy do slunečného dne
a pláštěnkou pro případ deště.
Pedagogové mají vše zdarma.
V případě zájmu si vyberte vyhovující termín dle tabulky,
napište mi datum a čas konkrétního divadelního představení,
počty žáků i doprovodu a telefonní kontakt na dospělý doprovod.
Ráno v den výletu vás budeme informovat o počasí a zároveň nám
potvrdíte přesný počet žáků.
Vaše další dotazy ráda zodpovím.
Za vedení festivalu
Dagmar Hornerová - manažer projektu Výlety Vyšehraní 2018

vysehrani@centrum.cz
724 983 192
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TRADICE, ČEPICE, TRUHLICE
Představení má za úkol jednoduchou dějovou linkou přiblížit dětem vznik tradic a srovnat způsob slavení kdysi a
dnes. Kromě nového poznání nezapomíná scénář na konfrontaci pohádkového dobra a zla a prolínání světa
současného s hodnotami dávno uplynulých časů. Považujeme za velmi důležité předávat dětem v tomto ohledu
odkaz našich předků formou, která je svojí pestrostí, humorem i důvodem k zamyšlení, zaujme.
www.divadlojedemekvam.eu

MUZIKÁL BROUKOSVĚT aneb jak školník zmizí v říši hmyzí
Další muzikál souboru Nedvíďata je opět plný písniček Petra Nedvěda. Školník a uklízečka nemají rádi přírodu a
děti jsou pro ně obtížné jako hmyz. Nedopatřením se v tom hmyzím světě sami ocitnou. Každá rostlina i každý
brouk jsou tam velcí a mají své důležité úkoly. Nakonec ti dva přijdou na to, jak moc přírodu potřebujeme.

NEVĚSTA PRODANÁ,CO JI SLOŽIL SMETANA
Příběh Jeníka A Mařenky ze slavné opery Bedřicha Smetany je upraven a zjednodušen téměř pohádkově tak,
aby byl srozumitelný dětem základní školy. Průvodci hrou - Houslový klíč , Nota a Pomlka vysvětlují dětem
důležité momenty hry a proměňují se přímo na jevišti do jednotlivých postav opery . /Jeník, Mařenka,
Kecal,Esmeralda,Vašek …/ Jednoduché zkrácené písně zpívají herci s klavírem . Děti uvidí i několik tanečních
prvků v originálních lidových krojích a velkolepou taneční scénu - příjezd komediantů. Nechybí humorné pojetí ,
poučné a hlavně velmi lehce zpracované přiblížení vážné hudby malým divákům. Nakonec si všichni mohou
zazpívat „…..proč bychom se netěšili ?“ když vše dobře dopadne. Autorka zpracovala námět Karla Sabiny
úměrně k věku dětí jako pohádkový příběh a tento ryze český hudební námět jistě ocení nejen učitelé hudební
výchovy. www.divadlojedemekvam.eu

VÉVÉVÉ.ČESKOSLOVENSKO.CS
Hra popisuje rozpad Rakousko-Uherské monarchie, vznik samostaného Československa a průřez důležitých
historických momentů do roku 1992. Herci zpívají a tančí a každá píseň či tanec dokresluje danou etapu vývoje
naší země. Děti se setkají i s historickými postavami císaře Franze Josefa, T.G. Masaryka, Karla Hašlera, Adolfa
Hitlera, Václava Havla a mnoha dalšími. Hra má děj, informace, dynamiku i interakci s diváky. Hlavními
postavami jsou česká studentka a slovenský student, kteří se věnují studiu dějepisu. Autorka zábavnou formou
přibližuje dětem vznik a jednotlivé významné události samostatné Československé Republiky napříč všemi
režimy. www.divadlojedemekvam.eu

KAŠPÁRKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
aneb Ó ten chrabrý rek je Kašpárek aneb Kalupinka!
Autorské představení Divadla Kasperle o Kašpárkovi - postavičce pro pohádku zrozené.
Hrdinný,všemi milovaný kašpárek uprchnul ze spárů KOSTLIVCE A ŠŤASTNĚ SE NAVRÁTIL DO SVĚTA
DIVADLA.
Nebojí se ničeho! Ani ježibaby ani čerta ani draka. Je připraven vyrazit na cestu a zažít s Vámi uvěřitelná i
neuvěřitelná dobrodružství.

POHÁDKA O ŠEMÍKOVI ANEB HORYMÍRŮV SKOK
( DIVADLO ANČÍ A FANČÍ)
Česká pověst pro dětského diváka vypráví o tom, jak se v Čechách za vlády knížete Křesomysla dolovalo zlato,
jak lidé chtěli být bohatí a přestali pracovat na polích. Také o tom, proč kůň Šemík se svým rytířem Horymírem
přeskočil hradby Vyšehradu! Představení plné napětí i legrace.
Pohádka byla úspěšně uváděna v rámci expozice Staré pověsti české v Národním Muzeu Praha.

STRAŠNĚ STRAŠIDELNÁ NOC
Muzikál o dětech, které po nočním strašidelném dobrodružství přijdou na to, že vůbec není špatné poslouchat
rodiče.

VESELÁ KLAUNSKÁ SHOW
Písničky hraje a zpívá kapela Kurník Petra Nedvěda.

