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TISKOVÁ ZPRÁVA 
Ostrava  17. října 2018 
 
DALŠÍ NOVÉ PROSTORY V KOMPLEXU DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ZÍSKAL ATELIÉR PŘI NDM. 
V SOBOTU 20. ŘÍJNA ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S PROGRAMEM PRO CELÉ RODINY 
 
V rekonstruovaném komplexu Divadla Jiřího Myrona začínají sloužit veřejnosti další nové prostory. 
Ateliér pro děti a mládež při NDM slavnostně otevřeme v sobotu 20. září. Zveme na celodenní pro-
gram pro děti i jejich rodiče. 
 
Sobota 20. září bude od 9:00 do 18:00 hodin patřit Ateliéru pro děti a mládež při NDM – na rohu ulic 
Milíčovy a Čs. legií (prostory po bývalém řeznictví). Den pojal lektorský tým jako otevřený nejširší veřej-
nosti. Dopolední program je zameřen na děti ve věku od dvou let výše a na jejich rodiče, odpolední pak spíše 
na amatérské i profesionální divadelníky.  
 
Ateliér pracuje s dětmi a mládeží a dnes i širší veřejností od roku 2010. NDM bylo prvním divadlem u nás, 
které s takovu prací začalo. „Věnujeme se dětem a mládeži se zájmem o divadlo a herectví, představujeme 
jim ale také profese s divadlem spjaté. Činoherní studio při NDM nastudovalo vlastní inscenaci s názvem  
Punkrock – Ateliér ji nabízí žákům a studentům škol. Hra Simona Stephense je postavena na skutečném 
příběhu z jedné školy, kde si student – atentátník – vzal jako rukojmí své spolužáky. Menším dětem pak stu-
dio nabízí klasickou pohádku Pejsek a kočička. Pořádáme tvůrčí dílny pro děti od 2 do 4 let a jejich mámy 
(tzv. Mamasessions). Oblíbená je také každoroční Letní divadelní škola pro pedagogy,“ vyjmenovává jen 
část bohaté činnosti lektorka Vladimíra Dvořáková.  
 
Den otevřených dveří 20. září nabídne zcela konkrétní program pro tento den (viz níže), ale také seznámení 
s jednotlivými sekcemi a náplní práce Ateliéru. Otevřena bude výstava mapující historii  spolku.  
 
Harmonogram dne otevřených dveří – moderovat bude lektorka Vladimíra Dvořáková:  
 
9:00 -10:30  a 13:00 – 14:30 VŠICHNI NA PALUBU  
Worskhop pro děti od 4 let a jejich rodiče s podtitulem Moře fantazie a příběhů 
 
11:00 – 11:30 NARODIL SE SKŘÍTEK 
Interaktivní divadlo pro deti od 2 let.  
 
15:00 – 18:00 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ATELIÉRU 
Beseda s ředitelem NDM Jiřím Nekvasilem, který byl hybatelem zrodu Ateliéru v roce 2002, herečkou (a lek-
torkou) Lucií Končokovou a dalšími divadelními lektorkami. Vyhlášení vítěze o nové logo.  

http://www.ndm.cz/

