TISKOVÁ ZPRÁVA
Chcete mít na tváři bagr? PŘIJĎTE K NÁM!
V Ostravě 1. 9. 2014
PŘIJĎTE K NÁM! je tradiční název akce, kterou pořádá Národní divadlo moravskoslezské
pro celou rodinu, všechny divadelní přátele a pro ty, kdo chtějí vědět víc či jen zažít divadlo
trochu jinak!
Svou 96. sezónu zahájí Národní divadlo moravskoslezské 7. září 2014 otevřením Divadla Antonína
Dvořáka. Celodenní akce s názvem PŘIJĎTE K NÁM! začne již v 10 hodin a slibuje bohatý
program: „Návštěvníci poznají divadelní zákulisí a také se od jednotlivých šéfů dozvědí, co chystají
soubory v nové sezóně. Na programu je řada prohlídek pro celou rodinu, otevřená baletní zkouška
nebo například exkurze za technickými stroji a kouzly na jevišti,“ uvádí ředitel NDM Jiří Nekvasil.
Mimo zmíněné se návštěvníci dále mohou těšit na oblíbené Improvizační extempore s činohrou,
řadu přednášek a kavárnu DADa, kde k tanci a poslechu zahraje Trio Vladimíra Ondrušky. Program
ale nezapomíná ani na ty nejmenší: „Tradiční zářijová akce v Divadle Antonína Dvořáka nabídne
spoustu zábavy hlavně pro malé princezny a prince – naše šikovné maskérky vykouzlí na obličej
každé holčičce roztomilou Hello Kitty kočičku, tvrďáckým klukům zase bagr nebo sněžnou rolbu.
Kdo neví, jaké je to být v ‚psí kůži‘, může zkusit třeba kostým Ťapky z pohádky Mrazík. Odvážné
děti, které se ani trochu nestydí, si zatančí se Sněhurkou a 7 trpaslíky a komu se ještě z té přemíry
pohádkových bytostí netočí hlava, může projít divadlem společně s Popelkou,“ láká děti produkční
akce Valerie Hendrychová.
Program vyvrcholí v 18. 30 hodin GALAVEČEREM k zahájení sezóny 2014/2015, v rámci kterého
představí všechny čtyři soubory ukázky z nových i stávajících titulů. Pro velký zájem diváků
je galavečer zcela vyprodán.
Akce PŘIJĎTE K NÁM! se koná 7. září 2014 od 10 do 16 hodin v Divadle Antonína Dvořáka.
Vstup volný. GALAVEČER k zahájení sezóny je na programu od 18.30 hodin. Více informací:
http://www.ndm.cz/cz/stranka/244-prijdte-k-nam-2014.html.
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PŘIJĎTE K NÁM! – program
Muzikáloví mágové Tim Rice a Andrew Lloyd Webber
Jesus Christ Superstar, Evita, Sunset Boulevard, Kočky, Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť
nebo Čaroděj ze země Oz – slavné muzikály ještě slavnější muzikálové dvojice!
Životem a dílem těchto dvou velikánů muzikálového světa vás provede Patrick Fridrichovský!
Od 11.00 hodin // nahrávací studio DAD
Operní cesta kolem světa
Z pražské Vikárky přes Měsíc k husitům, z Anglie do Německa a Paříže doby Velké francouzské
revoluce!
Sezónu 2014/2015 vám netradičním způsobem představí ředitel NDM Jiří Nekvasil.
Od 14.00 hodin // nahrávací studio
Improvizační extempore s činohrou
Vezměte svého křečka, kávovar, hrnec plný špaget a na téma moje první jízda tramvají
improvizujte! Dokážete to? Šéf činohry Peter Gábor a jeho tým vás přesvědčí, že oni to dokážou!
Vstup na vlastní nebezpečí!
Od 11.30 a 14.00 hodin // zkušebna
Barocco – otevřená baletní zkouška
Nahlédněte se šéfkou baletu Lenkou Dřímalovou do tajů příprav nové baletní premiéry BAROCCO.
Od 13.00 a 14.00 hodin // baletní sál DAD
Sněhurka a 7 statečných trpaslíků
Taneční hodina pro odvážné malé „trpaslíčky“.
Cvičky nebo ponožky s sebou!
Od 10.00 a 11.00 hodin // baletní sál DAD
Kouzelné stroje na jevišti
Zaměřeno na divadelní techniku a kouzla.
Kouřostroj, světelné, zvukařské a inspicientské pulty – knoflíky a páčky, kterými ovládneš celé
divadlo!
S technickým šéfem Stanislavem Muntágem a jeho týmem se v divadle budou dít věci!
Začátky v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 hodin
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S ředitelem tajnými divadelními chodbami
Exkurze divadlem a zákulisím s ředitelem Jiřím Nekvasilem.
Začátek v 15.00 hodin
Malování na obličej
Už jsi měl někdy na tváři bagr, rolbu nebo jeřáb? Naše maskérky zvládnou namalovat cokoli!
Začátky v 10.30, 12.30, 14.30 hodin // maskérna DAD
Hello Kitty kočičí mejdan
Pro naše nejmenší slečny vykouzlí naše maskérky bělostné kočičky přímo na jejich růžovoučkých
tvářičkách!
Začátky v 11.30 a 13.30 hodin // maskérna DAD
V psí kůži
Cítíte se někdy pod psa? Přijďte si vyzkoušet psí kostým, ať víte, jaké to ve skutečnosti je!
Začátky v 10.30, 11.30, 13.30, 14.30 // sklad kostýmů
Kostýmy k vyzkoušení:
Děti: pirát, mušketýr, čaroděj, čarodějka, cikánka, beruška, myška, ovečka, princezna…
Dámy: dobové kostýmy (gotika, renesance), pohádkové bytosti, baletka…
Pánové: král, dobové kostýmy (gotika, renesance, rokoko), vodník, pes, žabák…
Popelka aneb jak najít tu pravou podle střevíčku
Prohlídka divadla pro děti.
Délka chodidla rozhoduje nejen o velikosti boty, kterou si v obchodě koupíme, ale i o tom,
zda se staneme/nestaneme princem či princeznou – nohy proto berte s sebou, boty nechte doma!
Začátky v 10.30 a 12.00 hodin
Kavárna DADa / Trio Vladimíra Ondrušky
hraje k poslechu i tanci ve foyeru na 1. balkóně ve 12.00, 13.00 a 14.00.
Výchozí stanoviště ke každé akci je foyer Divadla Antonína Dvořáka (DAD).
Kapacita všech skupin je omezena počtem max. 30 lidí / skupina. Děkujeme za pochopení.
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