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Už za deset dní startují divadelní REGIONY
Tradiční svátek divadla znovu rozžije v závěru června celé centrum Hradce Králové i jeho okolí.
Největší česká divadelní přehlídka REGIONY – Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové
vstupuje do 27. ročníku, který se letos bude konat v posledním červnovém týdnu od 24. 6.
do 1. 7. 2022.
V letošním roce se organizátoři rozhodli reflektovat aktuální situaci doma i v zahraničí. „V reakci na ni
vznikla hlavní myšlenka a náplň letošního ročníku festivalu, kterou se stala regenerace, a to nejen
regenerace kultury, ale také regenerace kulturou. A právě letošním ročníkem Regionů chceme
divákům nabídnout návod, jak se zregenerovat po náročném období,” říká ředitelka Klicperova divadla
Eva Mikulková.
Autorem vizuálu, který již od května prostupuje ulicemi Hradce Králové, je stejně jako v loňském roce
grafik Přemysl Zajíček. Hlavním motivem festivalové grafiky je písmeno R, které svou dynamičností
reprezentuje nejen neustálý vývoj nutný k Regeneraci, ale i pulsující organismus festivalu. „Vyjadřuje
razantně růst, radost a refresh festivalu Regiony a divadla obecně po covidové vlně. Písmena vytváří
silný grafický prvek, který bude provázet festivalem," komentuje letošní vizuál jeho tvůrce Přemysl
Zajíček.
Nabitý osmidenní program
Festival nabídne nepřeberné množství divadelních, hudebních a doprovodných produkcí z české
i mezinárodní scény – od činohry, alternativního divadla, tance, performance, autorských představení,
přes loutkové divadlo až po koncerty a diskuze. „Ojedinělá, pulzující událost prostoupí divadly,
historickým centrem, městskými parky, ulicemi, zdmi a v neposlední řadě diváky. A tím je náš festival
výjimečný nejen v českém, ale i evropském kontextu. Když během posledního červnového týdne
přijedete do Hradce Králové, poznáte, že celé město žije divadelním festivalem,” dodává ředitel
Divadla Drak Tomáš Jarkovský.
Nabitý program přinese během osmi dnů 302 představení, koncertů, besed, či workshopů, k němu se
připojí i padesátka produkcí dalších pořadatelů v rámci OFF programu. To vše se bude odehrávat na
38 místech v celém historickém centru Hradce Králové, v Klicperově divadle, Divadle Drak a jejich
okolí, či v Žižkových a Šimkových sadech. „Festival dlouhodobě vytváří prostředí plné výzev, otázek
a odpovědí, ve kterém má každý možnost se obohacovat, rozjímat, přehodnocovat. Program festivalu
jsme připravili tak pestrý, že si z něj vybere opravdu každý. Reagovat bude i na současnou situaci na
Ukrajině, a tím se i svým způsobem vztahovat k letošnímu tématu a regeneraci obecně,” doplňuje
Barbora Hodonická z kulturní neziskovky kontrapunkt.
Zahraniční hosté
Tvorbu programu festivalu má v letošním roce poprvé na starosti dramaturgická rada sestavená nejen
ze zástupců jednotlivých pořadatelů, ale i z odborné veřejnosti. Diváci se tak mohou těšit na bohatý
mezinárodní program, který zahrnuje umělce a interprety z 8 zemí – Itálie, Švédska, Norska, Polska,
Francie, Belgie, Slovenska a Velká Británie. V úvodním představení festivalu na hlavní scéně
Klicperova divadla se představí sardinské Sardegna Teatro s inscenací Macbeth věhlasného italského
režiséra Alessandra Serry. Tato inscenace, která posbírala řadu cenu v Itálii i na zahraničních
festivalech a objela celou Evropu, bude v Čechách k vidění vůbec poprvé. Dalšími zahraničními hosty
na scénách Klicperova divadla pak budou polský Teatr Ludowy z Krakova, který přiveze mimořádnou
inscenaci Čechovova Strýčka Váni oceněnou za nejlepší polskou inscenaci roku 2021, nebo švédské
Örebro Teater s Králem Learem, který je inscenovaný jako herecký koncert jediné herečky. Činoherní
soubory ze Slovenska bude letos reprezentovat Štátne divadlo v Košicích s inscenací Netrpělivost
srdce. Na scénách Draku se představí řada dalších zahraničních souborů. Francouzská La compagnie
Bakelite, které v několika představeních zahraje hned tři svoje inscenace, a belgická věhlasná
umělkyně Agnes Limbos zazářily v rámci posledního ročníku světového festivalu loutkového divadla ve
francouzském Charleville. Z Belgie přijede také skupina Tea Tree s inscenací Semínko, z Finska pak

Livesmedlet Theatre s vizuálně působivou a tematicky aktuální inscenací Neviditelné země. Slovenské
divadlo pak zastoupí jednak skupina Odivo s mezinárodně úspěšnou a oceňovanou inscenací
Světlonoš a již pravidelný host hradeckého festivalu, Nové divadlo Nitra s inscenací Zlodějka knih.
Český program
Velkou část programu ale budou tvořit česká představení. Z českých etablovaných scén nebudou
chybět divadla Husa na Provázku, Divadlo pod Palmovkou, Divadlo v Dlouhé, Divadlo Petra Bezruče,
Městská divadla pražská, Naivní divadlo Liberec a další. Na nezávislé scéně se poohlédneme za
dvaceti lety působení Geisslers Hoffcomoedianten a třiceti lety Divadla Continuo, diváci se rovněž
mohou těšit na inscenace Divadla X10, A studia Rubín, divadla NOD, brněnského Divadla Feste či
olomouckého Divadla na cucky. Pod širým nebem se představí například Holektiv, tYhle, Vosto5,
Činoherní studio Ústí nad Labem a mnoho, mnoho dalších. Bohatý program se však neomezuje jen na
činoherní či alternativní divadelní žánry, ale nabídne i žánry tanečního či pohybového divadla, jako je
třeba inscenace Last Drop skupiny Stransky Art Company.
K vidění bude rovněž výběr inscenací Divadla Drak a Klicperova divadla, které budou uvedeny
s anglickými titulky.
English Friendly
Vzhledem k velkému zastoupení zahraničních hostů kladou pořadatelé v letošním ročníku důraz i na
mezinárodní přístupnost. „Všechna zahraniční představení na našich scénách jsou otitulkována do
češtiny. Letos poprvé ale budeme titulkovat i vybraná česká představení do angličtiny. Taková
představení jsou v programu označena jako English Friendly,” říká Eva Mikulková.
Ekologický festival
27. ročník mezinárodního divadelního festivalu REGIONY půjde vstříc ekologii jako nikdy předtím.
„Ve všech barech zastřešovaných pořadateli budeme používat vratné kelímky. Velký akcent budeme
klást na třídění odpadu a úklid města obecně, s čímž nám nesmírně pomáhají Hradecké služby, a.s.
a dobrovolníci královéhradecké Obchodní akademie. Dále jsme si ve spolupráci s našimi partnery
připravili bonusovou stanici Nextbike přímo v Žižkových sadech. Festivalová scénografie vzniká v
maximální míře z recyklovaných materiálů. Udržitelnost životního prostředí je pro nás velmi důležité
téma. Věříme, že společně s diváky můžeme přispět k jeho ochraně,” říká Barbora Hodonická.
Zpravodaj Hadrián
O každodenní zpravodajství z festivalu se postará tradiční festivalový deník Hadrián. Celofestivalová
redakce bude letos poprvé pracovat pod vedením šéfredaktorky Lenky Dombrovské. Součástí redakce
budou renomovaní profesionální kritici a divadelní teoretikové. Každý den si tak diváci budou moci
přečíst rozhovory s hosty, recenze i programové tipy. Stejně jako v předchozích letech bude Hadrián
distribuován na jednotlivá festivalová místa zdarma.
Program a předprodej vstupenek
Bohatý festivalový program, kteří pořadatelé pro hradecké publikum připravili, je zveřejněn na
webových stránkách www.festivalregiony.cz. Program je zde možné vyhledávat a filtrovat nejen podle
dne konání, lokality, či typu, ale i podle věkové přístupnosti, což využijí například rodiny s dětmi.
Webová stránka navíc umožňuje sestavit si svůj festivalový kalendář na míru a uložit jej do záložky Můj
program.
Vstupenky je možné zakoupit on-line prostřednictvím festivalových webových stránek, nebo v
kamenných předprodejích Klicperova divadla, Divadla Drak, v Informačním centru a v průběhu festivalu
také v Žižkových sadech a na divadelních pokladnách. Ve všech prodejních místech jsou k dostání
vstupenky na všechna festivalová představení. Více než 90 % open air produkcí ale tradičně zůstává
v režimu dobrovolného vstupného.
Pořadateli festivalu jsou Klicperovo divadlo, Divadlo Drak a kulturní neziskovka kontrapunkt.
Osmidenní divadelní Regiony startují již za deset dní, a to v pátek 24. června!

Festivalové highlighty – co si na Regionech nenechat ujít?
 Sardegna Teatro a TeatroPersona: Macbeth (Itálie)
 Teatr Ludowy: Strýček Váňa (Polsko)
 Štátné divadlo Košice: Netrpělivost srdce (Slovensko)
 Örebro Teater: Král Lear (Švédsko)
 Divadlo X10: Úspěch (ČR)
 Husa na Provázku: Chazarský slovník (ČR)
 La compagnie Bakélite (Francie)
 Odivo a Ivan Martinka: Světlonoš (Slovensko)
 Agnes Limbos (Belgie)
 Nie Theatre: What the f**k is going on? (Norsko/ČR/Velká Británie)
 Geisslers Hofcomoedianten (ČR)
 Městská divadla pražská: Tesla (ČR)
 Vosto5: SENTIMETAL – Noc, kdy na Kavčím plácku umřel Michael Jackson
a Orestés se na to jenom díval (ČR)
 Holektiv: Vrány (ČR)
 tYhle: Suitcaseboarding (ČR)
 Klára Hajdinová, Linda Straub: K. O. City (ČR)
 Le cabaret Nomade: Kaleido (ČR)
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Klicperovo divadlo
Martin Sedláček
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Divadlo Drak
Martina Marková
martina.markova@festivalregiony.cz
+420 777 716 782
kontrapunkt
Karolína Pláničková
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Pořadatelé
Klicperovo divadlo o.p.s.
Divadlo DRAK a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s.
kontrapunkt, z. ú.
Generální partneři
Statutární město Hradec Králové
Calendarium Regina
Hlavní partneři
Ministerstvo kultury České republiky
Královéhradecký kraj
Státní fond kultury ČR
Partneři
Hradecké služby, a. s.
Nové Adalbertinum
Nová síť
PerformCzech
Institut umění – Divadelní ústav
Královéhradecká provozní
Bazalka
Koláčkova pekárna
KAMPUS bistro
Jordi's
Amity
Porsche Inter Auto CZ
vytvarnehracky.cz
Chroast
Ovoce zelenina Hrbek
Koloběžky KOSTKA
Nextbike
Swedish Arts Council
Express Catering
Mediální partneři
Český rozhlas Hradec Králové
Divadlo.cz
Radio 1
Radio Wave
Deník N
Hradecká Drbna
Loutkář
Quartier
Informační centrum Hradec Králové
Hradec v akci
Hradecko
Salonky
Spolupráce
inColours media s.r.o.
Hotel Černigov
Top Security, s. r. o.
StageLab, s. r. o.
Technické služby Hradec Králové
hkfree.org
Quatro print
Obchodní akademie
NãPLAVKA café & music bar
Partneři zahraničních souborů
Fond na podporu umenia
Norské ministerstvo zahraničí
Spectacle vivant en Bretagne

