
—
4. 11. / sobota / 14.00 / věk 3+
Dášenka — Divadlo loutek Ostrava
—
5. 11. / neděle / 10.30 / věk 3+
POháDka z buDíku — Teátr Pavla šmída
—
11. 11. / sobota / 10.30 / věk 3+
DěTi mOře — Divadlo kaká 
—
12. 11. / neděle / 10.30 / věk 10+
ROmeO a Julie aneb kašPáRek v lOnDýně — Studio dell'arte
—
25. 11. / sobota / 14.00 / věk 8+
PšTROSi — Damúza
—
26. 11. / neděle / 10.30 / věk 3+
RaDuJme Se, veSelme Se! — Divadlo u Staré herečky

—
Délka všech představení cca 50 minut
—
Předprodej vstupenek, Divadlo v Celetné, Celetná 17, Praha 1
tel. 222 326 843 nebo 608 327 107, rezervace@divadlovceletne.cz
—
www.divadlovceletne.cz

—
Spolupráce

—
Mediální partneři

Divadlo v Celetné podporuje Hlavní město Praha částkou 2.500 tisíc Kč ročně

LOUTKY  
V CELETNÉ

DIVADLO  
V CELETNÉ

VE SPOLUPRÁCI  
S MĚSTSKOU 

ČÁSTÍ PRAHA 1
UVÁDÍ

LOUTKOVÝ 
FESTIVAL PRO 

DĚTI I DOSPĚLÉ

DÁŠENKA

POHÁDKA Z BUDÍKU

DĚTI MOŘE



DÁŠENKA / Ve svérázné adaptaci Karla Tománka a Marka Zákosteleckého 
nahradila Čapkovu psí mámu, foxteriérku Iris, hned trojice maminek. Totiž... 
Ony to nejsou úplně psí maminky. Oni to jsou spíš tři pánové. Tři kamarádi, 
vášniví hráči kuželek, kteří se zrovna chystají na turnaj, když tu najednou, 
kde se vzala, tu se vzala, za dveřmi se objevila krabice. V té krabici takové 
malé bílé nic. A tak naše tři přátele čeká místo turnaje v kuželkách mnohem 
náročnější úkol: vychovat ze štěnátka šikovnou a slušnou psí slečnu. Kabaret 
na téma „tři muži a štěně“ může začít! Pro děti od tří let.

POHÁDKA Z BUDÍKU / Autorské představení, pohádka jednoho herce o dvou 
bratrech — Pospícháčkovi a Loudáčkovi, kteří se vydali na dobrodružnou cestu 
za Časem, aby se ho zeptali, jak to s ním vlastně je. Pro děti od tří let.

DĚTI MOŘE / Autorská pohádka o podmořském dobrodružství. Jak si poradí 
malá chobotnička, která se ještě jako vajíčko zatoulá od mámy, ve velkém 
podmořském světě skýtajícím mnohá nebezpečí? A co teprve, když narazí na 
ďábelský gang mořských koníků? Naštěstí není všechno ztraceno, objeví 
nového kamaráda — mořského ježka. A protože ve dvou se to lépe táhne, 
společně překonají všechny nástrahy moře a zažijí mnoho zajímavých dobro-
družství. Vydejme se spolu s nimi na vzrušující cestu pod mořskou hladinu! 
Pro děti od tří let.

ROMEO A JULIE ANEB KAŠPÁREK V LONDÝNĚ / Kdo by neznal slavný 
příběh o tragické lásce Romea a Julie? Jak už pravil klasik a autor této 
tragédie: což byl kdy příběh těžších běd a vin než příběh Romeův a Juliin?? 
Ovšem chopí-li se tohoto tématu Studio dell'arte, stává se rázem z tragédie 
komedie. A tak do londýnského divadla The Globe přibude k velkým postavám 
tohoto dramatu Kašpárek a trochu veselejší pohled „na věc“. Sem tam zazní 
i krásná Shakespearova slova. Odpusť nám Shakespeare... 
Pro děti od deseti let.

PŠTROSI / Pštrosi na farmě. Zvládnou překonat svůj strach? Překvapí 
posmívajícího se Arga a doletí do teplých krajin? Kondiční loutková pohádka 
nenechá žádné svaly v klidu. Písně dodají povzbudivé látky a dobrodružství 
může začít! Odvaha být sám sebou je aktuální v každém věku, proto — děti! 
Dospělí! Pštrosi! Vlaštovky! Argo! — Nastartujte kvadráky! 
Pro děti od osmi let.

RADUJME SE, VESELME SE! / Vánoční příběh, ve kterém zazní mnoho 
známých koled, vypráví o pouti Marie a Josefa a o narození Ježíška. Na dlouhé 
cestě nechce nikdo Marii a Josefa nechat přenocovat. Zjeví se jim archanděl 
Gabriel a pošle je do chléva v Betlémě. Tam Marie porodí syna Ježíše. Brzy ví 
o jeho narození celý svět. Pozdravit ho přijedou i tři králové z dalekých zemí. 
Jen Herodes se neraduje a chce dát malé miminko zabít. Ale archanděl Gabriel 
Marii a Josefa včas varuje. Pro děti od tří let.

Divadlo loutek Ostrava / www.dlo-ostrava.cz / Divadlo loutek Ostrava 
vzniklo roku 1953. Jedenáct zakladatelů se rozhodlo vytvořit scénu určenou 
pouze pro děti. První pohádkou byla 12. prosince 1953 premiéra hry Děda 
Mráz. Ze svého původního sídla na Masarykově náměstí se v roce 1999 divadlo 
přestěhovalo do nové budovy poblíž výstaviště Černá louka. V roce 2010 byla na 
jižní straně nové budovy přistavěna alternativní scéna divadla pro 60 diváků. 
Součástí přístavby je také depozitář, venkovní amfiteátr a tzv. pohádkový orloj.

Teátr Pavla Šmída / www.teatr.cz / Jako impresário, produkční, příleži-
tostný herec, komediant, kulisák, řidič a všenicuměl působím v kulturním dění 
od roku 1999. Od tohoto roku jsem spolupracoval s Divadlem Víti Marčíka, 
s kejklířem Vojtou Vrtkem a jeho divadlem, stejně tak s Divadlem Koňmo. V roce 
2002 vznikl projekt Komedianti, ve kterém se všechna divadla spojila a hlavně 
v letní sezóně jezdila po celé naší zemi s programem spojujícím divadlo, žonglo-
vání a muziku. Od roku 2014 jsem se vydal také cestou divadla jednoho herce.

Divadlo Kaká / www.divadlokaka.cz / Divadelní soubor Divadlo KAKÁ byl založen 
v červnu roku 2010. Jeho členy jsou dvě herečky — absolventky KALD DAMU 
Štěpánka Vanická a Jana Kollertová. Zaměřuje se především na dětské diváky 
od dvou let výš. Ve svém repertoáru má loutkové pohádky s malou výpravou, 
ale i tituly velkovýpravné. Pohádky jsou interaktivní. Loutkové scény prolínají 
scény činoherní a dynamicky se střídají, aby i ten nejmenší divák udržel 
pozornost. Produkce jsou často doplňovány výtvarnou dílnou. 

Studio dell'arte / www.dellarte.cz / Divadelní soubor z Českých Budějovic, 
který se pohybuje na pomezí loutkového či alternativního divadla a činohry. 
Má za sebou již 19 úspěšných let, uvedl přes 25 autorských inscenací, které 
shlédli diváci po celém světě. V našem divadle pravidelně hostují a těší se 
velké oblibě mezi dětskými a dospělými diváky.

Damúza / www.damuza.cz / Studio DAMÚZA působí na divadelní scéně již od 
roku 1999. Bylo spjato se stejnojmenným prostorem ve středověkém sklepení 
domu Řetězová 10 na Starém městě. V roce 2004 o tento prostor DAMÚZA 
přišla a hledala svoji tvář mimo jiné jako stálý host divadla Na Zábradlí…  
Momentálně se pod značkou DAMÚZA skrývá produkční a producentská jednotka 
podporující neotřelé divadelníky, hudebníky a další především vizuální umělce. 

Divadlo u Staré herečky / www.divadloustareherecky.cz / Královéhradecké 
Divadlo U staré herečky založila roku 1998 profesionální loutkoherečka Jarmila 
Vlčková. V roce 2014 se k ní připojila její dcera Jana Vyšohlídová absolventka 
KALD DAMU. Za dvacet let divadelní praxe nasbírala zkušenosti v profesionál-
ních divadlech (Naivní divadlo Liberec, divadlo Minor), ale i ve filmu a televizi. 
Obě herečky nezávisle na sobě hrají svá představení nejen dětem z mateřských 
škol, ale také v divadlech a dalších kulturních zařízeních či pod širým nebem, 
opakovaně se zúčastňují domácích i zahraničních festivalů (z nichž přivezly 
řadu ocenění). Jejich krédem je tvorba v nejvyšší umělecké kvalitě: autorské 
týmy inscenací tvoří vždy jen profesionální divadelníci.

RADUJME SE, VESELME SE!

PŠTROSI

ROMEO A JULIE ANEB KAŠPÁREK V LONDÝNĚ


