ČTVRTEK 3.3.2016
11:00-11:10 Princezna se zlatou hvězdou na čele aneb Myší kožíšek (Studio Řetízek)
Divadelní soubor denního stacionáře Pohoda. Tradiční pohádka v netradičním pojetí, která zaujme
diváky všech velikostí. Hrají: Maruška, Káťa, Miriam, Mirek, Darko, Aleš, Petra a Oskar
11:15-11:50 Viktorky (Studio Řetízek)
Úryvek z Babičky Boženy Němcové, jak jej v rámci předmětu Výchova k řeči nazkoušely studentky
12:00-12:15 Stylistická cvičení (Studio Řetízek)
Stylistická cvičení Raymonda Queneaua v podání Báry Purmové, Václava Wortnera, Františka Čejky
a Oskara Bábka.
18:00 GALAZAHÁJENÍ (Studio Řetízek)
Slavnostní zahájení 10. ročníku festivalu Nablízko.
18:10-19:30 Autorské pokusy (Studio Řetízek)
Pásmo autorských pokusů studentů Katedry autorské tvorby a pedagogiky. Excelují Růžena
Štanclová, Zuzana Sušánková, Pavel Zajíček, Václav Wortner, Bára Purmová, Bára Šupová, František
Čejka, Doris Tichá, Zuzana Pitterová
20:00-20:30 Kávičku, jako obvykle (Studio Řetízek)
Dobrá servírka se pozná podle toho, že je na všechny milá a rychle obsluhuje... Nedejbože, aby si
všímala vtipných zvyků stálých i nestalých hostů nebo aby si snad některé z nich oblíbila ... autorské
představení Terezy Causidisové.
20:40 Janík Večeřa – koncert (Studio Řetízek)
Akustický koncert sympatického písníčkáře z Pošumaví a taky z KATaPu.

PÁTEK 4.3.2016
14:30-19:30 Masky - dílna (Velký taneční sál, poté přesun do R312)
Rozhýbání těla tak, aby bylo schopné přijmout pohybové možnosti, které svět masky odkrývá.
Pohyb se nevymýšlí. Maska si chce hrát. Po setkání s maskou v prostoru bude navazovat teoretická
část s promítáním. Vede Zdena Kratochvílová.
16:00-17:30 Seminář autorského čtení (Studio Řetízek)
Otevřená hodina autorského čtení vedená spisovatelem Přemyslem Rutem. Přijďte si přečíst svůj
text. Třeba vás něčím překvapí. Nebo můžete jen tak poslouchat.
17:30-19:30 Feldenkraisova metoda – dílna (Velký taneční sál)
Nový přístup k porozumění sebe sama; je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá
ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Je
uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, flexibilitu
a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců,
pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových – fyzických i
psychických. Vede Petra Oswaldová
18:00-19:30 Goldflamovské povídky – host (Studio Řetízek)
Autorské čtení Arnošta Goldflama.
18:00-19:00 Kábul, Bagdád, Ar Raqquah, Maarran... – host (Učebna R302)
Práci na představení předcházela cesta do tureckého pohraničí se Sýrií a setkávání s těmi, které již
nelze potkat doma. Můžeme s nimi mít více společného, než by se zdánlivě mohlo jevit.
Představení vzniklo na začátku roku 2014 z potřeby hovořit o těch, o kterých se tenkrát příliš
nehovořilo, a hovořit o nich osobně. První pohnutka zcela ztratila na aktuálnosti, druhá – nikoliv.
Hrají: Karolína Plachá, Radim Klásek, David Zelinka
19:30-20:30 Bylo nebylo ve sladké Francii (divadlo DISK)
Autorské představení inspirované starými francouzskými romantickými příběhy plnými lásky,
krásných žen, odvážných mužů, intrik a cinkajících čepelí… Hrají a zpívají: Tereza Causidisová,
Maryana Kozak, Tereza Koláčková, Jan Večeřa a Pavel Zajíček
21:00 LeDva – koncert (divadlo DISK)
Jeden je málo a tři jsou moc. A tak jsou dva. Le Dva. Protože to je tak akorát. On je kluk a ona je
holka. Ona Sára a on Vojtěch. Nejedlý a Friedlaenderová

SOBOTA 5.3.2016
10:00-13:00 Divadelní antropologie - dílna (učebna R210)
Divadelně antropologický videoseminář s překvapením. Vede Jana Pilátová.
11:30-12:30 Autorské pokusy 2 (Studio Řetízek)
Pásmo autorských pokusů studentů anglického programu KATaP.
13:30-14:00 Torpédo pro tebe (Studio Řetízek)
Scénické čtení absurdní nihilistické původní divadelní hry o lidech, co se neměli nikdy potkat,
natožpak ve vlaku. Čtou Jan Večeřa, Pavel Zajíček a Oskar Bábek.
10:30-12:30 Dílna dialogického jednání (divadlo DISK)
Psychosomatická disciplína, jejímž tvůrcem je prof. Ivan Vyskočil. Základem je zkušenost
a zakoušení stran jednání (mluvení, hraní) sám se sebou (s vnitřním partnerem) zpravidla
o samotě - samomluvy, samohry. Jde o to, učit se a naučit se podobně autentické, spontánní,
hrající a souhrající jednání (chování a prožívání) produkovat veřejně, v situaci „veřejné samoty“
(Stanislavskij), za přítomnosti a pozornosti „diváků“. V situaci, kdy „jako kdyby“ druzí, diváci, při tom
nebyli, s vyloučením zejména zrakového a taktilního kontaktu. Vede Eva Slavíková.
12:30 Konzultace k přijímacím zkouškám (divadlo DISK)
Konzultace pro zájemce o studium na KATaP s vedoucím katedry doc. Michalem Čunderlem
13:00-13:50 Momo (Učebna K107)
Napínavá loutková pohádka s prvky stínového divadla pro děti od 6 let a dospělé. Kam mizí náš čas?
Není čas na hraní. Není čas na povídání. Už není čas ani na kamarády. Město šedne a nikdo neví proč.
Ještě, že jsou na světě děti, které si svůj čas nenechají vzít. Hrají: Adam Krátký, Dorota Tichá
15:00-15:40 Pepina (Učebna K107)
Klauzury herecké propedeutiky studentů KATaP.
16:00-19:00 Text v pohybu, pohyb v textu - dílna (Velký taneční sál)
Tříhodinová dílna je rozdělená do dvou částí. V první části se zaměříme na probuzení hlasu a těla,
abychom se připravili na další práci. Zkusíme najít náš hlas a prozkoumat jeho možnosti. Ve druhé
části dílny se budeme zabývat vztahem textu a pohybu, a to pomocí hry a improvizace. Dílnu lze
chápat jako ukázku způsobu tvorby fyzické partitury, jazykového slovníku těla, jako možnost práce
při tvorbě pohybového divadla. Bytí v okamžiku, schopnost naladit se na skupinu, individuální práce
i práce s partnerem. Jak lze soustředěně pracovat a neztratit přitom radost ze hry? Vede Michaela
Raisová

SOBOTA 5.3.2016
16:30-17:15 Pštrosi (Učebna R202)
Pštrosi na farmě. Zvládnou překonat svůj strach? Překvapí posmívajícího se Arga a doletí do teplých
krajin? Kondiční loutková pohádka nenechá žádné svaly v klidu. Odvaha být sám sebou je aktuální
v každém věku, proto - děti! Dospělí! Pštrosi! Vlaštovky! - POZOR! POHOV! A JEDEM!
17:30-19:00 Divadlo KočéBR a jeho kočování v letech 2010-2015 - host (učebna R312)
KočéBR je volné sdružení divadelníků, které spojují následující zájmy: divadlo, které se věnuje
lokální paměti, oživuje ji a vyzdvihuje z ní témata významná pro danou komunitu, před kterou
jsou ztvárněna v podobě divadelních inscenací, happeningů či performancí, a divadlo, které
své inscenace uvádí v oblastech okrajových a nedotčených tradiční divadelní kulturou (v rámci
divadelně-kočovného projektu KočéBRování bylo hráno např. v Maroku či východním Turecku).
Důležité je vnímání divadla jako ojedinělé události či svátku, který se nemusí opakovat. Blízká je
KočéBRu poetika pouličního divadla a site specific, typický je rovněž blízký vztah k lidovým písním
a tradicím a jejich využití v jednotlivých inscenacích.
Délka: Prezentace + diskuse (60 + 30 minut)
19:30-21:00 TURUKUTITETO (Učebna K107)
Písničky, jimiž roku 1956 začala v pražské Redutě léta šedesátá. Přemysl Rut, Markéta Potužáková,
Marcela Šiková, Michal Kostiuk.
21:00-22:00 Sestry v roji (Divadlo DISK)
Autorský divadelní pořad, volně inspirován poetikou A. P. Čechova.
Boršč je o tom, co hýbe našimi životy. Sestry trénují utrpení, vztahy, mnohé role ženy, život s muži.
Vžívají se do situací, které ještě nenastaly a docházejí k absurdním závěrům.
hrají Hana Malaníková a Eva Čechová
22:00 KaBáJa – koncert (Divadlo DISK)
Hudba pro muže i pro lidi.

NEDĚLE 6.3.2016
10:30-13:30 Dílna dialogického jednání s využitím videotechnik – pro pokročilé (divadlo DISK)
Dílna dialogického jednání s využitím videotechniky. Pokusy všech účastníků budou natáčeny na
kameru, poté bude následovat diskuze nad videozáznamem a znovu možnost zkoušet si v prostoru.
Určeno pro maximálně 10 pokročilejších účastníků. Vede Zuzana Pártlová, Slávek Keprt
13:30-15:30 Dílna latinskoamerických tanců (Velký taneční sál)
Pro nalezení rytmu v těle nepotřebujete žádné předchozí zkušenosti ani schopnosti. Během
workshopu budeme tančit salsu a merengue se zaměřením na vnitřní pocit, ne na taneční kroky.
Cílem je probudit chuť k tanci a radost z pohybu. Vede Isabela Cristina Mendoza Piedrahita.
14:00-16:00 Dílna hlasové výchovy (divadlo DISK)
Hlasová výchova je chápána jako jeden z komponentů autorské výchovy - kvalitní seberealizace ve smyslu směřování k sebepoznání a vlastní mohoucnosti. V tomto nasměrování je též nazývána
výchovou hlasem. K tomuto směřují všechny psychosomatické disciplíny studia KATaP. Vede Ivana
Vostárková.
18:00-18:45 Dohráno, Cyrano (studio Řetízek)
Absolventské představení na motivy díla Edmonda Rostanda, kde se míchají vůně šminek herecké šatny s pachy šatny fotbalové. Představení, kde se potkávají dva odlišné světy, které však přece
můžou mít něco společného. Jsou přece chvíle, kdy se kterýkoli člověk může stát romantickým
hrdinou… Účinkují: Jan Večeřa, Anna Drábková, Pavel Zajíček

