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editorial Č. 2
Na letošním ročníku jsme se dočkali pokračování hry Čekání na
Godota, které nese jméno Čekání na Klarina. Jsme tu již třetí den
a ještě jsme na něj nenarazili. Ale protože nejsme přízemně smýšlející
bytosti, pochopili jsme, že kolega z Hadriána funguje na festivalu pomocí astrální projekce.
Také jsme se naučili, jak si sám sobě nahradit stroboskop.
Existují ale věci nevysvětlitelné, jako například, že se váš redaktor
dokáže ztratit na metru čtverečním před vašima očima (už víme, jak
vznikl ten slavný zmatený pohyb Johna Travolty v Pulp Fiction), ale
(díkybohu) na představení nemá problém přijít včas. (???)
Do věcí zajímavých, spadajících do tohoto dne, ale zařaďme Živé
počítačové hry. Celosvětově jedinečný projekt, kdy sledujete
počítačovou hru ovládanou přímo tvůrcem, Jaromírem Plachým,
a před vašima očima vzniká hudební podklad od dua DVA. Živé hry
budete mít možnost shlédnout ještě dvakrát, konkrétně 27. a 28.6.
vždy ve 22.00. Tak si to nenechte ujít.
Zdar a sílu do dalších dnů!
Vaše šéfredaktorys
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úderný a dobře
načasovaný humor
Amatérský divadelní soubor S bojkou v zádech, jenž vznikl roku
2005 při VŠE v Praze, přivezl v sobotu odpoledne do Hradce svou
inscenaci Vztahology. Soubor, který již dříve inscenoval například
Wildovu klasiku Jak je důležité míti Filipa nebo přenesl na divadelní
prkna kultovní komedii Světáci Zdeňka Podskalského, nezkoumá ve
Vztahology nic jiného než vztahy mezi muži a ženami. Hlavní dějová
linka sledující postupný vývoj vztahu dvou hlavních protagonistů
je prokládána jednotlivými krátkými skeči, s nimiž se leckdo v publiku ztotožní. Není čas ztrácet čas? Tak na prvním rande přeskočíme
rovnou porozchodovému setkání, protože stejně už dopředu víme,
že z toho nic nebude. Problémy v posteli? Naše skvělá advokátní firma vám pomůže dosáhnout toho, po čem toužíte! A když ani to nepomůže, vysoudíme za vás kopu peněz! Herci, ač amatéři, překvapují výborným smyslem pro načasování i zábavnými pěveckými
a tanečními vložkami. Vše je navíc podkresleno živým klavírním
doprovodem a doplněno o nápadité rekvizity. Obrovský kus igelitu
se v jednu chvíli mění v peřinu a ve druhou je z něj svatební závoj.
Nákupní vozík se stává mužovým milovaným automobilem, prostředím jako stvořeným pro rodinné hádky. Vztahology je úderný
a dobře načasovaný humor, který nenudí a i na promrzlém nádvoří
Městské hudební síně zdravým smíchem zahřeje.
-iva-

Glosárna
Usnesly jsme se, že největší glosou dne je předpověď
počasí.

inspirace životem
Rozhovor s herečkami souboru MASO KRŮTÍ Martou Sobotkovou,
Kateřinou Smržovou a Eliškou Soukupovou po představení Soul(ó)
ženy.
Jak vznikl název vašeho souboru MASO KRŮTÍ a jak vznikl soubor samotný?
M.S.: Název vznikl tak, že já jsem Marta, takže to je MA. Eliška je
Soukupová, takže to je SO a Kačce se říká krůta. Takhle vznikl název
MASO KRŮTÍ. A soubor vznikl taky velmi vtipně. Když Eliška přijela
naštvaná z nějakého představení v Olomouci, přivezla spoustu litrů
Pálavy a protože jsme spolu bydlely, seděly jsme spolu v koupelně
zhrzený, naštvaný na všechny divadla a divadelní školy, protože nás
nikdo nechtěl. A dělaly jsme takovýto klasický – tyjo já vůbec nevím
kdo jsem, proč dělám to, co dělám a nikdo nás nechce. No, a tak jsme
se shodly na tom, že je potřeba to dělat, protože to milujeme, a že
nás to baví a jsme tři, což je ideální počet. Takže jsme založili soubor.
K.S.: Já jsem tam u toho nebyla, v tý koupelně.
E.S.: Dobře, navážu na Martu. My jsme se v tom stavu rozhodly, že
Kateřině napíšeme oficiální email – Milá slečno Smržová, tímto bychom Vám chtěly oficiálně oznámit, že jste se stala členkou divadelního souboru. Jste jednou ze tří prvních sólistek. A tehdy byl název
S.R.Á.T. s.r.o.
M.S.: Chtěla tam hodně teček a s.r.o. aby to vypadalo hodně profi, ale
to neprošlo, a tak jsme vymyslely MASO KRŮTÍ.
Jak moc improvizujete a do jaké míry vycházíte ze sebe?
K.S.: 80% impro.
E.S.: Myslím, že to impro obsahuje i to, že jme to my sami, nebo že to
je cokoliv, co k nám přijde. Inspirujeme se životem, ale ne jen naším.
Plánujete i nějaké představení na téma mužství, něco obdobného
jako Soul(ó)ženy ale o mužích?
K.S.: Máme v plánu udělat taky takovou formu, kabaretní, improvizační, která se bude jmenovat Zbytkáč. Tohle jméno jsme zvolily, abychom ty chlapy přilákaly.
-ann-

tvorba pro děti je
neskutečný adrenalin!
Rozhovor s dlouholetým uměleckým šéfem a kmenovým režisérem
Vladislavem Kracíkem o profesionalizaci Tramtarie, prostupování
jiných médií do divadla a tvorbě pro ty nejmenší.
Během posledních několika let jste se etablovali mezi divadla
se statusem profesionální. Jakým způsobem probíhal pozvolný
přerod po provozní a finanční stránce?
Ve zkratce lze říci, že šlo o dlouhou a náročnou cestu. Podle mého to
rozhodně trvalo nejméně šest let. Samozřejmě máme vícezdrojové
financování, ale téměř z 50% jsme soběstační, což je hodně na divadlo našeho typu. Kromě jiného čerpáme granty a máme soukromé
sponzory.
Divadlo v současné době velmi často směřuje k mezioborovým přesahům a intermedialitě. Ve vašich inscenacích je znát
střetávání divadelní a filmové optiky. V čem je to propojení pro
vás nejzajímavější?
Máte pravdu. Už od začátku je to jedna z našich nejvýraznějších linií.
Souvisí to samozřejmě s tím, že jsme byli absolventy filmové a divadelní vědy, takže těch filmů jsme měli nakoukáno opravdu hodně. Kromě toho v inscenacích využíváme nejrůznější druhy pláten,
například polopropustný, reflexní nebo využití nejrůznějších projekcí.
Hodně nás baví na divadle příběh, takže i ta řeč je filmová. Dneska se
z toho postupně stává trend, ale my jsme si to záměrně nevybrali, ale
mně osobně strašně baví ten přenos.
Další výraznou dramaturgickou linií je tvorba pro děti, se kterou máte velký úspěch. Předpokládám, že jde o odlišný způsob
práce a má to svá specifika?
Já dělám pohádky snad odjakživa. Píšu scénáře i pro rozhlas. Z mého
pohledu nemá tvorba pro děti s divadlem pro dospělého diváka
nic společného. Témata jsou jiná, imaginace je odlišná, pracuje se
s jinými postupy a principy. Mám na to jako autor vyhraněný názor,
který nemusí být správný, ale pohádky se musí dělat poctivě, teď
a tady. Jsem rád, když se dětem nabízí nějaká imaginace a není to
všechno jenom popisný. My se opravdu specializujeme na pohádky pro děti od tří let a máme pro to různý metody. Buď se v těch
pohádkách nemluví nebo se hlavní hrdina učí mluvit a učí se spolu
s dětmi. Je to strašná zábava a adrenalin, jestli se jim to bude líbit
nebo nebude. Je to perfektní!
-ver-.

1. logotyp | 1. 1. základní varianta

Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje. Aplikaci logotypu
určují pravidla obsažená v tomto manuálu. Název správního celku je umístěn horizontálně ve dvou řádcích v ploše, která je výsečí do stylizovaného tvaru republiky. Tato výseč symbol- odkazuje na umístění kraje v rámci republiky a zároveň vytváří z obrazového symbolu literu „K“ (první písmeno názvu kraje) v perspektivní zkratce.

PROGRAM | 24. 6. 2017

PROGRAM | 25. 6. 2017

Žižkovy sady | Chill-out koutek | Studio Animato
11:00–17:00 Kavčák | CIRKUS DĚTEM NA KAVČÍM PLÁCKU – hravé
		
dílničky pro ty nejmenší
13:00–19:00 Žižkovy sady | Vyrob si svůj merch – workshop | Gringo
13:00–19:00 Žižkovy sady | Pohoda na Open Air Programu | Prostor Pro, o. p. s.
14:00–18:00 Žižkovy sady | OAP Bazárek
14:00–19:00 Žižkovy sady | Salinger | Salinger, z. s.
13:00–21:00 Žižkovy sady (Infocentrum) | Nářaďovna / Tepem parkem |
		
Půjčovna sportovního náčiní

Žižkovy sady | Chill-out koutek | Studio Animato
Žižkovy sady | Eurocentrum Hradec Králové
11:00–17:00 Kavčák | CIRKUS DĚTEM NA KAVČÍM PLÁCKU – hravé
		
dílničky pro ty nejmenší
13:00–19:00 Soukromý hudební klub č. p. 4 | Temná kavárna | Tyfloservis, o. p. s.
13:00–21:00 Žižkovy sady – Infocentrum | Nářaďovna / Tepem parkem |
		
Půjčovna sportovního náčiní
15:00–19:00 Žižkovy sady | Pohoda na Open Air Programu | Prostor Pro, o. p. s.
17:00–19:00 Tomkova 139/22 | Impuls Hradec Králové – Dny otevřených
		
dveří | Impuls HK, centrum podpory uměleckých aktivit

10:00 Malé náměstí | Zrcadlový objekt | 120’ | Darina Alster,
Praha – workshop
14:00 Žižkovy sady | Vítejte v Československu – interaktivní divadelní bojovka |
90’ | VyšeHrátky, Praha
14:00 Pivovarské náměstí | A JE TO V PYTLI! | 120’ | Divadlo Jesličky Josefa
Tejkla, Hradec Králové
15:00 Malé náměstí | Housle napříč žánry | 50’ |
Taneční divadlo Honzy Pokusila, Hradec Králové
15:30 Atrium Radnice | Žabička | 60’ | OLDstars, Praha
15:30 Žižkovy sady | Dobrý den, pane prezidente | 60’ | VyšeHrátky, Praha – workshop
15:30 Klicperovo divadlo – Letní scéna | Nepořádek v šuplíku | Díra na trhu, Praha
16:00 Městská hudební síň | Malé příběhy velkého hraběte, Díl 1.: Ješitný
hrabě | 20’ | Geisslers Hofcomoedianten, Praha
16:30 Malé náměstí | Housle napříč žánry | 50’ | Taneční divadlo Honzy
Pokusila, Hradec Králové
16:30 Pivovarské náměstí | NOBAND BROTHERS | 60’ - koncert
16:45 Městská hudební síň | Malé příběhy velkého hraběte, Díl 2.: O podivné svatbě dcery hraběte Šporka | 20’ |
Geisslers Hofcomoedianten, Praha
17:00 Divadelní stan | Improvizační zápas | 80’ | Paleťáci, Pardubice
17:00 Kavčák | Bob Art | BOB hudební bobartformance |60’
17:30 Městská hudební síň | Malé příběhy velkého hraběte, Díl 3.: Hrabě
Špork a černí sousedé | 20’ | Geisslers Hofcomoedianten, Praha
17:30 Šapitó Žižka | Švédované filmy | 60’ | UMSKUP, Cheb
18:00 Atrium Radnice | Vernisáž | 50’ | OLDstars, Praha
18:00 Pivovarské náměstí | JINDRA ČERNOHORSKÝ | 60’ – koncert
18:00 Na terase | Vobezdud | 90’ – koncert
18.00 Bully Restaurant | Improvizační zápas – Hradec Králové vs. Praha |
120’ | BIZONI, Hradec Králové
19:00 Galerie Impuls (Tomkova 139/9) | Principium Nativitatis | Darina Alster,
Jana Šárová, Praha - koncert k vernisáži
19:00 Kavčák | PMC band | Petr Matyáš Cibulka a band | 60’ – koncert
19:30 Šapitó Žižka | Stand-up | 90’ | Underground Comedy
19:30 Pivovarské náměstí | FUZZY2102 | 60’ – koncert
19:30 Rotunda Šimkovy sady | A je to v pytli! | 105’ | Klub nezbedů, Hradec Králové
20:00 Malé náměstí | 7 pieces | 60’ | Wayaly tinine maryan, Praha
20:00 Městská hudební síň (kostel) | Hříchy lásky | 73’ - film s živou hudbou
20:00 Na terase | Zuby nehty | 90’ – koncert
20:30 Atrium Radnice | Médea | 70’ | OLDstars, Praha
20:30 Kavčák/ SIRSCH + Duo ČerVyš | hudba VyšoČerník a kapela SIRSCH |
90’ – koncert
21:00 Divadelní stan | Kabaret U Vrtaného kolena aneb Rozbijte prasátka,
přátelé! | 80’ | BuranTeatr, Brno
21:00 Jižní terasy | Školní výlet | 20’ | Václav Bartoš, Hradec Králové
21:00 Pivovarské náměstí | ČÍ JE TO VINA? | 60’ – koncert
21:00 Bully Restaurant | Čekání na Mickey Rourka | 110’ | NEKROteatro, Praha
21:30 Gočárovo schodiště | Hodina lži | 40’ | Lie, Lipsko (D)
21:30 Hudební stan | Kalle | 60’ – koncert
22:00 Kavčák | VENTIL DUO | Martin Brunner a Jiří Vyšohlíd | 60’ – koncert
22:15 Městská hudební síň | Uražení a ponížení | 80’ | Spektákl, Praha
22:30 Hudební stan | Oswaldovi | 60’ – koncert
23:00 Atrium Radnice | Bazén | 60’ | OLDstars, Praha
23:30 Šapitó Q10 | OPEN MIC party

7:00 Divadelní stan | Heart Chakra Meditation | Cesta k tělu
15:00 Šapitó Q10 | Barevné knoflíky | Jak se malá Mette chtěla stát
královnou | 45’
16:00 Divadelní stan | Kocour v botách | 40’ | Toymachine, Pečky
17:00 Jižní terasy | Slunečnice | 45’ | Maruško, Praha
17:00 Městská hudební síň (Rytířský sál) | #followforfollow | 45’ |
KALD DAMU, Praha
17:00 Šapitó Q10 | Convivium Jaroměř | Dej! – pohádka o Otesánkovi | 50’
17:30 Šapitó Žižka | DUO RUM | 60’ | DUO RUM, Hradec Králové
18:00 Malé náměstí | Běžkařská odysea | 30’ | Bratři v tricku, Praha
18:00 Na terase | 1/2 Jablkoň |90’ – koncert
18.00 Bully Restaurant | Improshow | 90’ | IMPROTI, Praha
18:30 Městská hudební síň (Rytířský sál) | #followforfollow | 45’ |
KALD DAMU, Praha
18:30 Kavčák | RED ORM 2018 – celtic pub and film songs | 60’
19:00 Cafe na kole | Cat Café | 60’ | Tuuli Malla, Helsinki (FIN) – performance
19:00 Divadelní stan | Stand‘artní kabaret | 60’ | Vosto5, Praha
19:30 Atrium Radnice | Bylo nebylo ve sladké Francii | 60’ | KZ 312, Praha
19:30 Rotunda Šimkovy sady | Srpen v zemi indiánů | 120’ |
Divadlo Jesličky Josefa Tejkla, Hradec Králové
20:00 Gočárovo schodiště | Movement/Architecture | 45’ |
Beautiful Confusion Collective, Praha/Londýn (CZ/GB)
20:00 Městská hudební síň (Rytířský sál) | #followforfollow | 45’ |
KALD DAMU, Praha
20:00 Kavčák | DRAGON’S BREW | PIVO a DRAK – COOL JAZZ | 60’
20:00 Na terase | Mince vo fontane | 90’ – koncert
20:30 Hudební stan | Hazel Atlas | 60’ – koncert
21:00 Jižní terasy | Školní výlet | 20’ | Václav Bartoš, Hradec Králové
21:30 Hudební stan | Hill Dunes | 60’ – koncert
22:15 Atrium Radnice | Oj Kyjeve, Kyjeve | 50’ | Maryana Kozak, Praha
22:15 Městská hudební síň | VAN GOGH: OBRAZ | 50’ |
Centrum experimentálního divadla, Brno
22:30 Hudební stan | Tomáš Palucha | 60’ – koncert
23:00 Šapitó Q10 | divadelní platforma 6-16 | BULL + Bull Smartphone party | 50’
23:30 Hudební stan | Detekm | 180’ – DJ set
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