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TISKOVÁ ZPRÁVA  
Ostrava 29.8.2018 
 
OSMÝ ROČNÍK LETNÍ  DIVADELNÍ ŠKOLY LETOS POPRVÉ SPOLU S BEZRUČI 
 
Už zítra - ve čtvrtek 30. srpna- startuje Letní divadelní škola NDM (letos nejen) pro pedagogy. Tradič-
ně ji připravuje Ateliér pro děti a mládež při NDM a letos poprvé ve spolupráci s Divadlem Petra Bez-
ruče! 
 
Letos už poosmé nabídne 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 ote-
vřena pro pedagogy, studenty pedagogických oborů, ale také veřejnost – příznivce divadla, kteří se chtějí 
podívat za oponu ostravských divadel. Přihlášeny jsou téměř tři desítky zájemců. 
 
Díky stálému a mimořádnému zájmu je i letos LDŠ dvoudenní. Začínáme ve čtvrtek 30. srpna v Divadle An-
tonína Dvořáka. 
 
Škola začne pěkně svižně ve čtvrtek 30. srpna v Divadle Antonína Dvořáka po ranní kávě. Účastníci si bu-
dou povídat s Gabrielou Petrákovou z vedení operety a muzikálu NDM. Představí jim mimořádnou sezónu, 
která naše divadlo čeká. Nejenže je to sezóna číslo 100, ale hrát se u nás premiérově budou výhradně tituly, 
které ostravské publikum ještě nevidělo – od klasiky po současnou světovou tvorbu.  
Ve čtvrtek dopoledne ještě účastníci navštíví trénink baletního souboru a bude pro ně připraven vi-
deoworkshop se šéfkou baletu Lenkou Dřímalovou.  
 
Ve čtvrtek dopoledne ještě seznámíme účastníky s mimořádnými uměleckými projekty sté sezóny našeho 
divadla a po obědě si vyjdou na procházku po místech v centru Ostravy, kde se dnes píše divadelní historie. 
Uvidí kromě Divadla Antinína Dvořáka  a Divadla Jiřího Myrona také Komorní scénu Aréna, Starou arénu 
nebo Divadlo Loutek. Z centra se přesunou k Bezručům. „Na programu máme u Bezručů kromě jiného 
workshop věnovaný přesahům divadelní práce do výuky humanitních předmětů ve školách a soutěžní pu-
bquiz. V pátek pak například workshopy ‚storytellingu‘  s hercem Divadla Petra Bezruče Milanem Cimerákem 
nebo recitace s mladou loňskou posilou činohry NDM Vítkem Rolečkem. A to vše proloženo dalšími setká-
ními se šéfy souborů, návštěvami otevřených zkoušek a tréninků,“ přiblížila jen část programu dvou dnů lek-
torka Radana Otipková. 
 
Kompletní info i program na webu NDM. 
 
Projekt je realizován s podporou statutárního města Ostrava a městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz. 
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