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Nabídka kulturních a výchovných pořadů
pro školky a školy
Pokud vás naše nabídka zaujme, zašlete nám prosím objednávku
na e-mail: skoly@dk-akord.cz. Do objednávky uveďte, o které představení máte
zájem, v jakém termínu (příp. jaký by vám nejlépe vyhovoval, pokud není daný pevný
termín), počet dětí/žáků/studentů, jejich věk, název školy a kontakt (telefon + mail).
Případné další informace vám rádi poskytneme na telefonním čísle 596 762 519.
Objednávky můžete posílat v průběhu celého školního roku, pokud není
specifikováno u anotace daného pořadu. Vaše objednávky jsou závazné,
tolerujeme absenci 10 % od nahlášeného počtu.

AKORD Ostrava-Zábřeh

AKORD & POKLAD, s.r.o.
náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh

www.dk-akord.cz

Termíny: 31. 10. 2018, 10:00
a 1. 11. 2018, 8:00 a 10:00
Doporučeno pro žáky
od 4. třídy ZŠ až po SŠ
Program ke 100. výročí vzniku
Československa
10 x 10 LET ČESKOSLOVENSKA
Jde o dramatickou koláž o deseti obrazech,
které mapují důležité momenty z historie
Československa: osobnosti té doby, slavné
vynálezy Čechů, hudbu a písničky dané
doby, sportovní úspěchy, módu pro dané
období atd. V rámci představení budou
využity dostupné audiovizuální prvky fotografie a video prokládané jevištním
projevem a hudbou z daných let.
Účinkuje volné sdružení divadelníků
z několika souborů.

Termín: 28. 2. 2019, 8:15
Doporučeno pro děti z MŠ a
žáky 1. – 3. tříd ZŠ
3 pohádky v 1
DIVADLO SEMTAMFÓR
POHÁDKY Z KOŠÍKU
Interaktivní, antiiluzivní a
hudební zpracování tří známých pohádek:
- Šíleně smutná princezna
- Strašidýlko Emílek
- Čert a Káča
Výlet do nitra pohádek, ve kterých diváci
mohou pomoct uzdravit smutnou princeznu,
přemoct nelítostnou Paní Hvozdů, projít
peklem anebo zažít další zábavná
dobrodružství...
www.semtamfor.cz

Autor a režie: Zdeněk Kačor
Realizováno za finanční podpory Městského
obvodu Ostrava-Jih.

Vstupné: 20 Kč
Délka představení: 90 minut bez přestávky
Termíny v 10:00 pro oba dny už jsou
skoro plně obsazeny!!!

Vstupné: 80 Kč
Délka představení: 55 minut bez přestávky
Objednávky, prosíme, posílejte do 31. 1.
2019 !!!

Termín: 28. 2. 2019, 10:15
Doporučeno pro žáky
4. – 8. tříd ZŠ

Termín: březen-duben 2019
Doporučeno pro žáky
2. stupně ZŠ a studenty SŠ

Hudební didaktická inscenace

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

DIVADLO SEMTAMFÓR
STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI
Divadelní zpracování příběhů dávné
mytologie zavede diváky do krajů, kde
poznají moc i slabosti olympských bohů a
bájných hrdinů.
-

Daidalos a Ikaros
Prométheus
Orfeus
Sisyfos
Filemón a Baucis + Potopa

www.semtamfor.cz

WERICHOVA VILA
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: 80 Kč
Délka představení: 80 minut bez přestávky
Představení je vhodné i pro žáky 9. tříd
ZŠ a středoškoláky.

Vstupné: 100 Kč
Délka představení: 80 minut bez přestávky
Konkrétní termín bude upřesněn během
podzimu 2018.

Termín: 4. 4. 2019, 8:30
Doporučeno pro 1. stupeň ZŠ

Termín: 3. 5. 2019,
8:30 a 11:00. Doporučeno pro
žáky od 7. tř. ZŠ a studenty SŠ

Ekologický kabaret

Známá divadelní komedie

DIVADLO KAČ-KAČ

DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO
(Divadlo Různých Jmen)

OZÍCI A EKOLOGICKÁ BRZDA
Dávno jsme pochopili, že se odpadem
musíme zabývat. Dokážeme ho třídit a
vybrané suroviny druhotně využít. Jenže si
začínáme uvědomovat, že to nestačí, neboť
tvoříme odpadu nadbytečné množství.
Pomalu, ale jistě se ženeme do ekologické
katastrofy globálních rozměrů. A tak OZÍCI
začínají zatahovat ekologickou brzdu, přímo
v naší hlavě. Působivá kombinace
velkoplošné projekce s hereckými vstupy a
s písničkami nenechá nikoho na pochybách,
že se musí každý zamyslet nejdříve sám nad
sebou, aby se nenaplnila katastrofická
budoucnost.
Autor a režie: Zdeněk Kačor

J. B. Poquelin – Molière:
LAKOMEC
Nejslavnější komedie mistra barvitých
charakterů a zápletek – Molièra. Kam až
může vést chorobná závislost na majetku?
Může být opravdu smyslem života jen jeho
hromadění? Takových Harpagonů, kteří jsou
schopni pro peníze udělat cokoli, nechat si
zničit přátelské a mnohdy i rodinné vztahy,
potkáváme dodnes spousty. V komedii plné
úsměvných zápletek a nedorozumění se jim
můžeme s klidem zasmát a prožít
zadostiučinění, které nám v reálném světě
mnohdy přáno není.
Hrají: Milan Enčev, Alžběta Fišerová, Denisa
Nesvačilová / Barbora Kepková, Dagmar
Čárová / Lucie Kožinová, Jan Rosák / Otto
Rošetzký, Lukáš Burian / Vojtěch Havelka,
Marek Helma, Daniel Ondráček
Režie: Lukáš Burian
www.divadlorb.cz

Vstupné: 60 Kč
Délka představení: 60 minut bez přestávky
V případě dostatečného počtu žáků jsme
schopni toto představení odehrát zvlášť
i pro žáky 2. stupně ZŠ.

Vstupné: 110 Kč
Délka představení: cca 100 minut
s přestávkou

Termín: 15. 5. 2019, 10:00
Doporučeno pro děti
od 3 do 10 let
Loutková revue s Jůheláky
LOUDADLO
VESELÁ POUŤ
Už samotný název nás zavádí tam, kam děti
s rodiči velice rádi chodí - do světa hudby,
kolotočů a říše cizokrajných zvířat. Na pouti
se s vámi setkají také dvě roztomilá strašidla
Kryšpín a Táhlo, ježibaba a neposední hadi.
V představení nás navštíví Jů a Hele a
společně se přeneseme do míst plných
kouzel, zábavy a legrace.
„Hola, hola, pouť vás volá!"
Autory jsou Peter Ďurica, Ernest Val'ko
a jejich osvědčený realizační tým:
hudba - Vincent Jaš, texty - Jana Ozoráková,
scénografie a loutky - Dana Malá.
Hraje loutkoherecká skupina Loudadlo,
spolupracující s Českou televizí Praha na
pořadu pro děti "Studio kamarád".
Zajímavostí těchto unikátních loutkových
revue jsou černo-divadelní scény a loutky v
nadživotní velikosti, které uvádějí v úžas
nejen děti, ale i dospělé diváky. Komické
dialogy se střídají s písničkami a soutěžemi,
kterých se děti samy účastní. Aktivně jsou
však do děje zapojeni všichni diváci. Jako
hosté vystoupí i známí kamarádi z televizní
obrazovky, Jů a Hele.
www.loudadlo.cz

Vstupné: 80 Kč
Délka představení: 60 minut bez přestávky
Objednávky, prosíme, posílejte do 31. 1.
2019 !!!

