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BŘEZEN V ATELIÉRU NDM: ČTYŘI NOVINKY PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ SKUPINY 

Tři zbrusu nové programy nabízí v březnu Ateliér pro divadelní vzdělávání při NDM.  

Už v pondělí 4. března v 17:00 startuje SEŇOR KLUB. „Budeme se potkávat pravidelně se 
známými divadelními osobnostmi. Prvním hostem bude umělecká šéfka od Bezručů Janka Ryšánek 
Schmiedtová a povídat si s ní budeme především o inscenaci Kuřačky, která se vrací na repertoár 
NDM do komorního Divadla Dvanáctka,“ zve vedoucí Ateliéru NDM Vladimíra Dvořáková. Název 
projektu SEŇOR KLUB není náhodný , ale není také povinný. „Chceme nabídnou hezké povídání a 
akce dospělým příznivcům divadla, i když netajím, že budeme rádi, když k nám najdou cestu naši 
starší spoluobčané,“ uzavřela Vladimíra Dvořáková. 

Na nejmladší diváky a příznivce divadla z řad jejich rodičů cílí projekt LADĚNÍ, který nahradí dříve 
populární dopoledne s názvem Mammasessions. „Dnes je už v Evropě poměrně běžný trend 
tvorby zvaný Theatre For Very Young (tzv. divadlo pro nejmladší), u nás je zatím v začátcích a 
programy pro nejmenší děti od dvou do čtyř let nejsou běžné. My v Ateliéru tedy nově nabídneme 
dětem od 2 do 4 let první kontakt s divadlem, interaktivní program, který respektuje jejich potřeby a 
citlivě je uvádí do světa zvuků, hlasů, pohybů, dotyků a loutek,“ popisuje vedoucí Ateliéru NDM 
Vladimíra Dvořáková. V prostorách na rohu Milíčovy a Čs. legií v Ostravě bude 10 středečních 
setkání (poprvé ve středu 6. března) a LADĚNÍ zabere hodinku mezi 10:30 a 11:30 tak, aby děti 
udržely pozornost.  

DRAMATICKÁ PŘÍPRAVKA zahajuje také ve středu 6. března 2019 v 15.00 hodin v sídle 
 Ateliéru NDM.  Je určena dětem od šesti let, které si rády hrají a chtějí poznávat divadelní svět. 
Přípravka bude plná her  nebo cvičení pro děti. Je ovšem třeba se přihlásit  - na webu www.ndm.cz 
v sekci Ateliér jsou přihlášky. 
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ŽONGLUJI, ŽONGLUJEŠ, ŽONGLUJEME!!! je zábavný ateliérový program určený pro víkend. 
V sobotu 9. března 2019 od 14.00 do 17.00 hodin „Rodičům a dětem ukážeme, proč je fajn umět 
žonglovat a s čím vším je to možn. Jak si takové žonglérské „náčiní“ sami vyrobí,“  láká šéfka 
Ateliéru NDM Vladimíra Dvořáková. Děti i jejich rodiče to naučí herec a geniální žonglér Milan 
Cimerák. Workshop je určen dětem od 5 let a jejich rodičům. 

ATELIÉR PRO DIVADELNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘI NDM  nabízí nejen cykly přednášek, programů pro 
různé věkové skupiny, ale také víkendové programy nebo pohádky pro děti. Funguje pod ním 
Činoherní klub pro mladé a pořádá pravidelně Letní divadelní školu (nejen) pro pedagogy. Sídlí na 
rohu ulic Milíčovy a Čs. legií v centru Ostravy. Novinky na webu NDM a FB Ateliéru. 
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