TISKOVÁ ZPRÁVA
Noc s Andersenem – pejsek s kočičkou oslaví devadesátku v divadle!
V Ostravě 16. 3. 2016
Ateliér pro děti a mládež při NDM se společně s Národním divadlem moravskoslezským
již počtvrté zapojí do celostátní literární akce Noc s Andersenem. Akce se ponese v duchu
Povídání o pejskovi a kočičce – známá a oblíbená kniha Josefa Čapka slaví totiž letos
90. výročí svého vzniku a inscenaci O pejskovi a kočičce má navíc divadlo od nové sezóny
opět na repertoáru!
V pátek 23. března je pro dvacet dětí ve věku 6–8 let připravena v Divadle Antonína Dvořáka
pohádková noc – noční dobrodružství v podobě her a soutěží rámované příběhy pejska a kočičky.
Knížka Povídání o pejskovi a kočičce Josefa Čapka vznikla v roce 1928, slaví tedy své
90. výročí. Program akce připravují divadelní lektorky NDM ve spolupráci se studenty Divadelního
ateliéru a herci NDM.
„Děti se mohou těšit na herce Petru Lorencovou (kočičku) a Pavla Lišku (pejska), kteří budou
po celou dobu, společně s divadelními lektorkami, průvodci akce. Na programu je například krátké
vystoupení Operního studia NDM, vyrábění a zdobení narozeninových dortů pro pejska a kočičku,
dále si děti také zahrají divadlo a vyzkouší si, jaké to je nocovat ve foyeru divadla ve vlastním
spacáku,“ uvádí divadelní lektorka Tereza Strmisková.
„K naší velké radosti je kapacita akce opět naplněna. Zájem rodičů a dětí o čtenářství a divadlo nás
mimořádně těší,“ dodává divadelní lektorka Radana Otipková.
Oslavy pejska a kočičky budou také pokračovat v sezóně 2018/2019, a to návratem inscenace
Pavla Helebranda O pejskovi a kočičce v podání Operního studia NDM. Inscenace zpracovává

Marcela Bednaříková
Tisková mluvčí a PR
NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ
příspěvková organizace statutárního města Ostrava
Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava
GSM: +420 774 997 516
E-mail: marcela.bednarikova@vasedivadlo.cz
www.ndm.cz

hravou formou hudebního divadla knihu Josefa Čapka a je určena rodičům a dětem od čtyř do osmi
let a také mateřským školkám.
Noc s Andersenem začíná 23. března ve 20 hodin v Divadle Antonína Dvořáka.
Partnerem Noci s Andersenem v NDM je Dům knihy Knihcentrum.
Partnerem inscenace O pejskovi a kočičce je Moravská Ostrava a Přívoz.
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