TISKOVÁ ZPRÁVA
Ostrava 21. ledna 2019
ATELIÉR NDM: OLÉ! CIRKUS BUDE! a DRAMATICKÁ PŘÍPRAVKA
ATELIÉR HLEDÁ MALÉ HERCE DO ŠESTI LET
Každou středu v době od 23. ledna do 6. února mají rodiče tři možnosti zapsat své děti do dramatické
přípravky, která vzniká při Ateliéru NDM. Je určena předškolákům ve věku 5-6 let se zájmem o divadlo.
Podobně jako teenageři v Činoherním studiu NDM se pak nejtalentovanější děti mohou objevit i
v inscenacích NDM. Dramatická přípravka je letošní novinka. Bude probíhat 1x týdně v Ateliéru, zatím vždy
ve středu od 14.30 do 15.30 hodin (do 6. února tedy ještě i se zápisy nových dětí, poté už pravidelně
s určenou náplní). „Hravou formou budeme pracovat s poezií, s příběhem, budeme se s dětmi učit základům
pantomimy, jevištního pohybu, jevištní řeči apod. K zápisu není třeba žádná speciální příprava, vše se
odehraje formou krátkého motivačního rozhovoru. Písnička či připravená básnička jsou ale fajn,“ zve vedoucí
Ateliéru NDM Vladimíra Dvořáková.
SOBOTA 26. LEDNA V ATELIÉRU NDM - OLÉ! CIRKUS BUDE!
Cirkusové dobrodružství mohou zažít rodiče s dětmi do šesti let v Ateliéru NDM poslední lednovou
sobotu. 26. ledna bude v prostorách Ateliéru NDM na rohu Milíčovy a Čs. legií v Ostravě postavena
pomyslná cirkusová manéž a v ní bude na děti i rodiče čekat řada hravých překvapení. „Ve finále se všichni
účastníci stanou aktéry cirkusového představení, ale k tomu bude třeba se během workshopu dobře
připravit: účastníci si připraví rekvizity, seznámí se s prací s kostýmy a vyzkoušejí si jednoduché akrobatické
prvky. Na konci tedy vstoupí do manéže jako hvězdy cirkusu! Akci jsme nazvali Olé! Cirkus bude!,“
přibližuje vedoucí Ateliéru NDM Vladimíra Dvořáková. Program se odehraje 2x - v časech od 10:00 do 12:00
a 15:00 do 17:00 hodin
Ateliér pro divadelní vzdělávání při NDM vznikl v roce 2012 (jako Ateliér pro děti a mládež při NDM) a
nabízí smysluplné trávení volného času dětem, mládeži a nově také dospělým zájemcům o divadlo.
Každoročně Ateliér NDM nabízí množství divadelně-vzdělávacích projektů: Letní divadelní škola je asi
veřejnosti nejznámější. V lednu se velkému zájmu těšil konkurz do Činoherního studia NDM. Nadaní
teenageři od 12 do 17 let tam pracují s profesionálními herci a jsou v úzkém propojení s realitou herecké
profese. Někdy mohou dostat i menší role v inscenacích NDM. Konkurz přivedl do studia desítky zájemců,
z nichž lektorky Vladimíra Dvořáková a Martina Klézlová společně s herci činohry NDM Petrou Lorencovou a
Vítem Rolečkem vybrali ty nejlepší.
Ateliér získal rekonstrukcí komplexu Divadla Jiřího Myrona zcela nové samostatné prostory a díky tomu
může nyní nabízet více míst ve stávajících programech pro děti a mládež, ale také nastartovat projekty
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cílené také na širší veřejnost. V únoru se chystá první setkání diskusního Klubu D a také projekt s návem
Myslet divadlo, který zasvětí účastníky workshopů do tajů divadelních řemesel a profesí, bez nichž by se
divadlo hrát nedalo.
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