AKORD Ostrava-Zábřeh školám na jaro 2018
Termín: 22. 3. 2018, 10:00
Doporučeno pro děti MŠ
a žáky ZŠ do 10 let

Termín: 11. 4. 2018, 10:00
Doporučeno pro žáky 2. stupně
ZŠ a studenty SŠ

Jarní koncert s pohádkou

Hudebně-dramatická pocta
Jaroslavu Ježkovi, Jiřímu
Voskovcovi a Janu Werichovi

SBOROVÉ STUDIO OSTRAVA-JIH
JARNÍ KONCERT + pohádka
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Dětské sborové studio Ostrava-Jih v sobě
soustředí dětské pěvecké sbory od
předškoláků až po starší mládež (Mrňousci,
Jižánek, Ko-Ko), a dokonce i dospěláky
(Čemu-ni). Společně připravují různá
koncertní pásma, volná i tematická, a letos
všechny sbory společnými silami připravily
výpravnou minioperku O dvanácti
měsíčkách s hudbou Jaroslava Uhlíře a
texty Zdeňka Svěráka.
Ve zhruba hodinovém pořadu se můžete
těšit nejen na operku, ale i na hudebnědramatické pásmo písniček zaměřené na
jarní zvyky a tradice.
www.sborovestudio.cz

WERICHOVA VILA / Ag. Pierrot:

3 STRÁŽNÍCI
Hra Iva Kučery 3 strážníci mapuje zlomové
části Ježkova života a nabízí odlehčený
pohled do nitra jedné z velkých osobností
hudebního života minulého století. Skrz
ilustrativní vyprávění, proložené
profesionálně interpretovanými písněmi
Jaroslava Ježka a V+W v pětihlasém
nastudování, se setkáváme s prostředím, v
němž se Jaroslav Ježek denně nedobrovolně
ocital, tedy s jeho „tmavomodrým světem“,
po němž nese název i jedna z jeho slavných
písní. Diváci se stávají svědky rozhovorů
mezi Ježkem a V+W a poodhalují roušku
jejich vzácného přátelství, které bylo
zpečetěno společným pobytem za oceánem.
Spolu se „třemi strážníky“, jak sami sebe
nazývali, polemizují nad významem
vlastenectví a smyslem emigrace. To vše s
typickým humorem a nadhledem, který byl
„třem strážníkům“ vlastní.
www.werichovavila.cz

Vstupné: 100 Kč
Délka představení: 80 minut bez přestávky
Vstupné: 60 Kč
Délka představení: 50 minut bez přestávky

Termín: 12. 4. 2018
8:30 a 10:00
Doporučeno pro žáky 1. st. ZŠ

Termín: 4. 5. 2018, 10:00
Doporučeno pro žáky
od 7. třídy ZŠ a studenty SŠ

Výchovný hudební kabaret

Dramatizace literární klasiky

ZDENĚK KAČOR
a soubor NAHODILE:
TADY 112

DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO
/ DIVADLO RŮZNÝCH JMEN
ROMAIN ROLLAND:

Zábavný kabaret, jehož hlavními hrdiny jsou
tři kamarádi, kteří mají odlišné povolání:
hasič, policista a záchranář. Snaží se
přesvědčit jeden druhého (a samozřejmě i
děti v sále) o tom, kdo z nich má důležitější
povolání. Barvitě líčí nutnost svých profesí
na sehraných příhodách při záchraně
lidských životů. Nakonec dojdou k závěru, že
pokud jsou lidé v ohrožení, musí spolu úzce
spolupracovat a důležití jsou všichni.
Kabaret je interaktivní, děti jsou vtahovány
do děje. Vyzkouší si, jak se zachovat
v konkrétních situacích, když je vyžadována
pomoc. Seznámí se s tím, jak správně
podávat informace do telefonu při hlášení
události. V pořadu jim bude také objasněn
význam čísla 112.

PETR A LUCIE
Petr a Lucie... Romeo a Julie, Tristan a
Isolda či Tony a Maria, tentokrát z období 1.
světové války... další ze známých literárních
dvojic, jimž osud nepřál...
Divadelní adaptace jednoho z nejslavnějších
protiválečných děl 20. století.
Již třicet dní se píše rok 1918. Ve Francii
stále zuří válka. A právě zde začíná náš
příběh... při bombardování Paříže, kdy se
mladý muž Petr Aubier poprvé setkává s
Lucií. Nepromluví spolu, jen se vlivem
tísnícího davu dotýkají. O pár dní později se
spolu znovu potkávají a až na třetím setkání
se Petr odhodlá a dá se s dívkou do hovoru.
Začíná se rodit láska. Oba milenci postupně
přestávají vnímat okolní svět. Žijí jen pro
sebe, zapomínají na válečné útrapy, které
sužují jejich zemi. Oba je ale trápí
představa, že Petr bude v červnu povolán do
války, ve které už bojuje i jeho starší bratr
Filip. Snaží se proto co nejvíce užívat života.
Jeden žije pro druhého a během
velikonočního týdne se mají jeden druhému
zcela oddat.
www.divadlorb.cz

Vstupné:
10 Kč pro školy z měst. obvodu Ostrava-Jih
(dotováno Městským obvodem Ostrava-Jih)
50 Kč pro ostatní
Délka pořadu: 60 minut bez přestávky
Vstupné: 100 Kč
Délka představení: 90 minut bez přestávky
-----------------------------------------------------------------------------------------Objednávky posílejte na e-mail: skoly@dk-akord.cz / info na tel. 596 762 519
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