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Kláštery Český Krumlov
Sobota 2. 7. 2016 / 20.00 hod / Nádvoří klarisek
Divadelní klub Jirásek

„Jak se Vám líbí Jak se Vám líbí?“

W. Shakespeara – V. Klapka
Slavná Shakespearova komedie v netradičním pojetí se vrací
ke stylu, který se patrně používal i v londýnském Globu 16.
století. Hravou formou se divákovi předvádí příběh, ve
kterém jde jak o zamilovanost, problémy s láskou a jejich
řešení, tak o téma moci, korupce, rozdílu mezi aktivním
a pasivním stylem života. Přestože v první řadě jde o humor
v jeho různých podobách, je možné na pozadí sledovat i niť
témat vážnějších a vážných. Hra je remakem slavné
inscenace z poloviny 80. let 20. století, která reprezentovala
čs. kulturu také na řadě mezinárodních festivalů.

Neděle 3. 7. 2016 / 20.00 hod / Nádvoří klarisek
Divadelní klub Jirásek

Revizor

komedie podle hry Nikolaj Vasiljevič Gogol

Pátek 8. 7. 2016 / Sobota 9. 7. 2016
20.00 hod / Klášterní dvůr
Grál – skupina historického šermu

Pod křídly Anděla války

Divadelní kus o přátelství, mladické naivitě a válce, jenž
nenechá oko suché, duši nerozervanou a mysl prázdnou,
dramaticky ztvárněný do poslední slzy i kapky krve.

Pátek 15. 7. 2016 / Odpoledne / Nádvoří klarisek
Kejklíř Pupa – kejklíř, žonglér, bavič, artista a klaun

Žonglérská dílnička a vystoupení

+ doprovodný dětský program po celý den
Strhující, interaktivní a humorná show. Jeden z našich
nejznámějších a nejlepších kejklířů a klaunů. Je to také
muzikant, žonglér, jednokolkař, chůdař, eskamotér, herec
a milovník. Můžeme ho často vidět na městských
slavnostech, jarmarcích a dalších akcích. Vystupuje nejen
u nás, ale pravidelně také v zahraničí.

Pátek 15. 7. 2016 / 18.00 hod / Nádvoří klarisek
(mokrá varianta Velký sál)
DivadloKoňmo

Vodnická pohádka

Takřka klasická česká pohádka s lakotnou mlynářkou,
přitroublým mlynářem, hodnou Bětuškou, zeleným
vodníkem a opravdovým čertem, ve které se mlýnské kolo
možná zatočí a dobro nad zlem jako již tradičně zvítězí.
Legendární představení divadelní společnosti Koňmo, bylo
premiérováno coby činoherní verze pro pět herců se
značným prostorem pro improvizaci v červenci roku 1995.
Součastnou podobu inscenace dostala úpravou pro dva
herce a zejména převedením části zodpovědnosti na pět
herců lipových z dílny řezbáře Honzy Růžičky. Pohádka jest
provozována i nadále zaručeně živě, stejně tak písně jsou
doprovázeny na opravdové hudební nástroje.

Stálé expozice otevřeny
denně od 10.00–18.00 hod.
Vstupné:
Dospělí: 110,- Kč
Senioři, studenti, ZTP a děti do 15 let: 60,- Kč.
Změna programu vyhrazena.
Více informací na www.klasteryck.cz

Neděle 17. 7. 2016 / 18.00 hod / Nádvoří klarisek
(mokrá varianta – Velký sál)
Divadlo Já to jsem – Víťa Marčík ml.

Malý princ

„Rád bych Vám vyprávěl o Malém princi. Dosud nikdy jsem tu
příhodu nikomu nevyprávěl. A dnes je tomu jistě již šest let, co
můj přítel odešel s beránkem. Snažím-li se to tu vše
dopodrobna popsat, dělám to proto, abych na něj
nezapomněl. Je smutné zapomenout na přítele. A mohu se stát
jednou takovým jako dospělí, kteří se už nezajímají o nic jiného
než o číslice.“ Divadlo jednoho herce, který na starém kočárku,
s pomocí loutek a hudby, vypráví o svém setkání s Malým
princem.

Pátek 22. 7. 2016 / 20.00 hod / Nádvoří klarisek
(mokrá varianta – Velký sál)
Divadlo Víti Marčíka

Labyrint světa

Středa17. 8. 2016 / Odpoledne / Nádvoří klarisek
(mokrá varianta – Velký sál)
Kejklíř Vojta Vrtek

Žonglérská dílnička a vystoupení
+ doprovodný dětský program po celý den

Středa17. 8. 2016 / 18.00 hod / Nádvoří klarisek
(mokrá varianta – Velký sál)
Kejklíř Vojta Vrtek

O kouzelné kuličce aneb jak Vojta
k šikovnosti přišel – kejklířské divadlo

Inscenace navazuje na tradici jarmarečních divadelníků
a kejklířů, využívá kejklířské a artistické techniky, živou
muziku a loutkoherectví spojené s činohrou. Diváci tak uvidí
plnohodnotné divadelní představení s velkými jarmarečními
loutkami a zároveň i hotové kejklířské vystoupení. To vše
zahrají dva skvělí komedianti: známý český kejklíř Vojta Vrtek
a herec a muzikant Jan Brůček.

Nová inscenace vzniká po několikaletém hledání odvahy
a drzosti zpracovat, zdramatizovat knihu Jan Ámose
Komenského – Labyrint světa a ráj srdce. V roce 2010
Pátek 19. 8. 2016 / 20.00 hod
recitoval V. Marčík Labyrint světa k varhanní skladbě Petra
(mokrá varianta – Velký sál)
Ebena a tato zkušenost ho přivedla k definitivnímu
LAKOMÁ BARKA
rozhodnutí zdramatizovat toto dílo. Představení vyprávěné za
koncert krumlovské folkové kapely
pomoci loutek a kulisy, která je obrazem labyrintu. Všudybud
a Mámení provázejí Víťu Marčíka labyrintem světa, aby
nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci.
Sobota 20. 8. 2016 / Nádvoří klarisek
(mokrá varianta – Velký sál)
Euphorica – dobová historická středověká hudba
Neděle 24. 7. 2016 / 18.00 hod / Nádvoří klarisek
Odpoledne
(mokrá varianta – Velký sál)
Dětský blok pohádkových písní
Rybníkáři – hudebně divadelní skupina
20.00
FIMFÁRUM – představení pro děti a rodiče
Loutková úprava Františka Xavera Watzla na motivy pohádky Večerní koncert dobové a středověké
Fimfárum ze slavné stejnojmenné knížky Jana Wericha.
hudby – World music a tradiční písně
Příběh naIivního kováře, potrestané nevěrné ženy, nadutého
prvního lokaje, hloupého knížete pána a neobvyklého
sousoší uprostřed malé vesničky Nejdedále. Poučný příběh
Neděle 21. 8. 2016 / 18.00 hod / Nádvoří klarisek
plný ironie a nadsázky s tak typickým werichovským
(mokrá varianta – Velký sál)
humorem moudrého klauna.
Divadlo Dokola Tábor
Hraje divadelní sdružení ve složení František Xaver Watzl
Jak se Jíra mlynářem stal
a Jirka Krška Kolumbus. Hudební doprovod Jirka Krška –
představení pro děti
kytara a heligonka.
Veselá loutková pohádka o zamilovaném vodníkovi
Představení FIMFÁRUM bylo oceněno za herecký výkon
a statečném Jírovi, na kterého i knížepán byl krátký.
Františka Watzla a dále za hudební provedení na divadelním
festivalu MINITEÁTRO Havířov 2014.

Neděle 7. 8. 2016 / 20. 00 hod / Nádvoří klarisek
Geisslers Hofcomoedianten – nový barokně divadelní styl

Romeo a Julie (ve)dle Romiaund
Juliety

Barokní přepis proslulé Shakespearovy hry Thetragedyof
Romeo and Juliet v nastudování GeisslersHofcomoedianten.
První inscenace překladu Jany Altmanové, ve které se sváří
rodiny Mundigů a Kapoletů, tragično s komičnem, cit
a pragmatismus, pohyb a slova, postupy barokního
a alžbětinského divadla.
Tato svérázná verze příběhu veronských milenců vznikla
pravděpodobně v Čechách v prostředí zámeckého divadla
v Českém Krumlově a tamtéž byla místní hereckou
společností roku 1688 uvedena.

Pátek 12. 8. 2016 / 18.00 hod / Nádvoří klarisek
Bratři z Růže – skupina historického šermu

Podivuhodná dobrodružství

Jedná se o směsici pohádek (Popelka, Perníková chaloupka,
čerti, drakap.)

Úterý 23. 8. 2016 / 20.00 hod / Nádvoří klarisek
Adorea – šermíři Olomouc

Ostrov pokladů

Velkolepý dobrodružný příběh plný akce a napětí na motivy
knižní předlohy-Ostrov Pokladů spisovatele Roberta Louise
Stevensona.

středa24. 8. 2016 / 18.00 hod /
Nádvoří klarisek – Klášterní zahrada
Adorea – šermíři Olomouc

Hrdinové

šermířsko-divadelní představení pro rodiny s dětmi
Humorně laděné představení pro široké spektrum publika.
Prožijte naživo legendární okamžiky hrdinů z románů,
pohádek, divadel a filmů s množstvím hromadných akčních
scén, kaskadérských výkonů a se zapojením diváků.
Je to nejúspěšnější představení sezón 2013 a 2014.

čtvrtek25. 8. 2016 / 20.00 hod / Nádvoří klarisek
Adorea – šermíři Olomouc

Ostrov pokladů

