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Ostrava 24.6.2019
DEVÁTÝ ROČNÍK LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLY ATELIÉRU PŘI NDM:
LETOS PŘEDEVŠÍM VE ZNAMENÍ HUDBY A POHYBU!
Letošní devátý ročník Letní divadelní školy pořádané Ateliérem pro divadelní vzdělávání při Národním divadle moravskoslezském bude opět dvoudenní a Ateliér přizval ke spolupráci Divadlo Petra
Bezruče i Komorní scénu Aréna. „ Letos zapojíme opět všechny soubory našeho divadla, které seznámí účastníky s novinkami naší v pořadí už 101. sezóny i velmi netradičními formami. Leitmotivy
budou hudba, opera, pohyb,“ přibližuje vedoucí Ateliéru při NDM Vladimíra Dvořáková. „Vloni jsme si
poprvé vyzkoušeli také program u Bezručů, účastníkům se ten den velmi líbil a my jsme letos přizvali
ke spolupráci také další ostravské činoherní divadlo – Komorní scénu Aréna,“ doplnila Dvořáková.
LDŠ se letos bude konat 29. a 30. srpna a přihlašovat se účastníci mohou už nyní.
I letos nabídne oblíbená Letní divadelní škola (LDŠ) příležitost k setkání a společné tvůrčí práci pedagogů s
umělci, divadelními režiséry, dramaturgy, tanečníky, lektory a dalšími lidmi z oblasti divadla. Škola je otevřena především pro pedagogy či studenty pedagogických oborů, ale druhým rokem také pro širší veřejnost –
příznivce divadla, kteří chtějí nahlédnout i do zákulisí příprav divadelních produkcí.
Dvoudenní program je i letos hodně nabitý. „Účastníky provedeme všemi soubory Národního divadla moravskoslezského, nahlédneme i do zákulisí příprav inscenací nejen se šéfy souborů, ale také se šéfy provozu
techniky nebo výroby kostýmů. Velký prostor věnujeme zcela konkrétním repertoárovým plánům na novou
sezónu. Hned tři bloky jsou věnovány opeře – s ředitelem NDM a operním režisérem Jiřím Nekvasilem si
budou moci účastníci popovídat o opeře ve 20. a 21. století, hudební ředitel souboru opery Jakub Klecker
povede malý dirigentský workshop a připraven je exkurs do historie všech inscenací opery Rusalka v NDM.
Opera připravuje na říjen už třinácté nastudování Rusalky a slavné Dvořákovo dílo bylo jedním z pilířů první
sezóny existence divadla v letech 1919/1920,“ přibližuje Dvořáková. Účastníci nahlédnou spolu se šéfkou
baletu Lenkou Dřímalovou i do příprav baletní novinky na tréninku choreografie Rossiniho karty přímo na
baletním sále. Dílo světoznámého Maura Bigonzettiho na hudbu slavného skladatele bude mít premiéru na
podzim.
„Představíme účastníkům také zbrusu nové programy, které náš Ateliér chystá od podzimu pro veřejnost.
Otevřeme Klub mladého diváka, kde si s teenagery budou pravidelně povídat herci a tvůrci našich inscenací.
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Chceme také nově nastartovat systematickou práci s pedagogy u nás v Ateliéru, jakousi celoroční divadelní
školu, kde pedagogům nabídneme mj. inspirativní ukázky workshopů k inscenacím, zejména hudebně a pohybově zaměřených,“ pokračuje Vladimíra Dvořáková.
Co účastníky dále čeká? Šéfka souboru opereta/muzikál Gabriela Petráková a hudební ředitel Jakub Žídek si
s nimi budou povídat (nejen) o premiéře slavného muzikálu Leonarda Bernsteina West Side Story. Je po
konkurzech na role a ostravská premiéra bude v únoru 2020. Činoherní šéf Vojtěch Štěpánek představí svou
vizi, jak ještě lépe pracovat s tituly vhodnými pro studenty.
První den Letní divadelní školy zakončí malý kurz rétoriky s hercem Šimonem Krupou v Komorní scéně
Aréna a prohlídka tohoto divadla. Část druhého dne prožijí účastníci v Divadle Petra Bezruče na diskusi o
díle spisovatele Bulgakova a inscenacích, které se o něm (aktuálně Rádce v NDM) nebo z jeho děl (Mistr a
Markétka v Divadle Petra Bezruče) v ostravských divadlech hrají nebo hrála.
Kompletní program i přihlášky jsou na webu NDM:
https://www.ndm.cz/cz/stranka/112-letni-divadelni-skola.html

Ateliér pro divadelní vzdělávání vznikl v roce 2012 při NDM jako Ateliér pro děti a mládež. Od loňského září
má vlastní prostory v komplexu opraveného Divadla Jiřího Myrona a věnuje se popularizaci divadla. Ateliér
postupně rozšiřuje svou činnost napříč generacemi: pořádá akce pro nejmenší děti s rodiči, teenagery, ale
také dospělé včetně seniorů.
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