
divadlo hudby

DĚTEM
2016/2017

sobota 24. září 2016 | 16.00
Golem — Studio Damúza, Praha

neděle 9. října 2016 | 16.00
Dlouhý, Široký a Bystrozraký — Studio dell’arte, České Budějovice

neděle 6. listopadu 2016 | 16.00
Popelka — Teátr Víti Marčíka, Drahotěšice

neděle 11. prosince 2016 | 16.00
Andělíček Toníček — Buchty a loutky, Praha

neděle 15. ledna 2017 | 16.00
O dvanácti měsíčkách — Divadlo Drak, Hradec Králové

neděle 12. února 2017 | 16.00
Pohádky u krbu — Karromato, Soběslav

neděle 19. března 2017 | 16.00
Malý pán — Divadlo b, Praha

neděle 23. dubna 2017 | 16.00
Pohádka z budíku — Teátr Pavla Šmída, Hosín

neděle 14. května 2017 | 16.00
Mami, už tam budem? — Divadlo Minor, Praha

neděle 11. června 2017 | 16.00
Vodnická pohádka — Divadelní společnost Koňmo, Kardašova Řečice

q REZERVACE VSTUPENEK — tel. 585 514 241 — pokladna@olmuart.cz
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1
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5
6



Loutková pohádka na motivy starých židovských pověstí, zejména pak legendy 

o Golemovi. Náš příběh se odehrává v období vlády Rudolfa II. Na Pražský hrad 

se sjíždí nejvýznamnější alchymisté a umělci své doby. Proradný rádce se snaží 

co nejvíce si namastit kapsy, a tak lidé v podhradí zažívají krušné chvíle. Rabín 

Löwe proto na pomoc povolá hrdinu z hlíny – Golema. Golemova síla je však 

tak velká, že i samotného císaře uchvátí touha se ho zmocnit a využít jako 
válečnou zbraň. Díky odvaze rabínovy dcery Ester však příběh, jak už tomu 
v pohádkách bývá, nakonec dobře skončí.

foto Marie Hásková

q Vstupenky si zarezervujte na tel.: 585 514 241 | pokladna@olmuart.cz

GOLEM
STUDIO DAMÚZA
PRAHA

9
sobota

V představení se používají vyřezávané 

figury, tzv. manekýny, což jsou obecně 

všechny typy loutek vedené zezadu 

živým hercem. 

i 3+ 60 min 75 Kč

POHÁDKOVÁ DÍLNA
45-60 min

rezervace nutná
ganbaatar@olmuart.cz

uvádíme v rámci  
Dnů židovské 

kultury  
Olomouc 2016

Slovo golem znamená v hebrejštině 

neúplný, nedokonalý. Stejně je 

v židovských legendách pojímána 

i tato oživená bytost, neměla 

vlastní myšlenky ani vlastní vůli, jen 

doslovně plnila příkazy svého pána.

Produkce: Studio Damúza
Hrají: Tomáš Podrazil
Scénografie: Marie Hásková
www.damuza.cz

16.00 hod
24. září 2016



Loutková pohádka pro malé děti a jejich rodiče o tom, 
jak princ s pomocí svých kamarádů a hlavně dětí 
vysvobodil zakletou princeznu ze spárů zlého čaroděje.

foto archiv Studio dell’arte o.s.

q Vstupenky si zarezervujte na tel.: 585 514 241 | pokladna@olmuart.cz

10
neděle

V představení se používají tzv. malé marionety na drátě, jedna z nejstarších a také nejrozšířenějších loutkových forem v české loutkářské tradici.

i 3+

POHÁDKOVÁ DÍLNA
45-60 min

rezervace nutná
ganbaatar@olmuart.cz

Pondělí až čtvrtek 10.–13. 10. 2016 vždy v 8.30 a v 10.00 pro mateřské a základní školy.

Studio dell’arte chce nejen dobře 

zahrát známý příběh, ale především 

s nadhledem a humorem zaujmout 

malé i velké diváky a zapojit je do hry. Hrají: Stanislava Kočvarová, 
Sylva Malinková
Scénář: Studio dell‘arte, z.s.
Režie: Studio dell‘arte, z.s.
www.dellarte.cz

16.00 hod
9. října 2016

DLOUHÝ, ŠIROKÝ  
A BYSTROZRAKÝ
STUDIO DELL’ARTE
ČESKÉ BUDĚJOVICE

60 min 75 Kč



Tato pohádka se prvního potlesku na otevřené scéně dočkala 

v červnu 2006 ve Vimperku při osmihodinovém pásmu 

Komediantů. — Autoři této hry, Víťa st. a Víťa ml. Marčíkové, 

se poměrně věrně drželi syrové předlohy bratří Grimmů. Když 

však došlo k vyústění příběhu, v němž holoubci vyklovávají 

sestrám a maceše oči, rozhodli se pro vlastní invenci – 

splynutí duší v nebi či snu. Představení je prostoupené živou 

hudbou a písničkami a ukončené velkým překvapením.

foto archiv divadla

q Vstupenky si zarezervujte na tel.: 585 514 241 | pokladna@olmuart.cz

11
neděle

V představení se používá 7 velkých marionet z lipového dřeva o výšce 60 cm. Marionety patří do kategorie závěsných loutek. K hlavě loutky je připevněný drát, ostatní části těla pak se pak vodí pomocí nití. Loutkoherec vede figuru seshora.

i 3+

POHÁDKOVÁ DÍLNA
45-60 min

rezervace nutná
ganbaatar@olmuart.cz

Pondělí až čtvrtek 

7.–10. 11. 2016 
vždy v 8.30 a v 10.00 

pro mateřské 

a základní školy

Hrají: Vítězslav Marčík st. a Vítězslav Marčík ml.
Scénář a režie: V. Marčík st.
Výroba loutek a hudba: V. Marčík ml.
Výroba scény: V. a V. Marčíkovi, Eva Marčíková  
www.vitamarcik.cz

16.00 hod
6. listopadu 2016

POPELKA
TEÁTR VÍTI MARČÍKA
DRAHOTĚŠICE

60 min 75 Kč



Co všechno se může stát malému andělíčkovi Toníčkovi, když ho svatý Petr pošle zvěstovat narození Ježíška? 
Musí cestou dávat pozor na dráty vysokého napětí, 
letadla, a hlavně na čerta. Když se pak chlapec tak 
trochu ztratí, je to opravdu dobrodružství. — Naštěstí mu poradí Tři králové a zářící kometa ukáže cestu z nesnází.

foto archiv Buchty a loutky

x 
Vstupenky si zarezervujte 
na tel.: 585 514 241
pokladna@olmuart.cz

12

neděle
V představení se používají dřevěné loutky typu malý manekýn, které se vodí s pomocí tzv. hlavového kolíku.

i 3+

POHÁDKOVÁ DÍLNA
45-60 min

rezervace nutná
ganbaatar@olmuart.cz

Hrají: střídavě Zuzana Bruknerová,  
Radek Beran, Marek Bečka, Vít Brukner
Scénář: Vít Brukner a Buchty a loutky
Režie: Vít Brukner
Výprava: Barbora Jakoubková
Hudba: Vít Brukner
www.buchtyaloutky.cz

16.00 hod
11. prosince 2016

ANDĚLÍČEK  
TONÍČEK
BUCHTY A LOUTKY
PRAHA

60 min 75 Kč
Pondělí až čtvrtek 12.–15. 12. 2016 

vždy v 8.30 a v 10.00 pro mateřské a základní školy



Pro jahody v lednu? Není to divné? A není spíš divné, že to někomu nepřipadá divné? — Maruška žije v malé chaloupce se svou macechou a nevlastní sestrou. Ty se k ní nechovají vůbec hezky. Vrcholem je, když nebohou Marušku pošlou na mráz, aby jim přinesla jahody. Co si chudák Maruška teď počne? Každý přece ví, že jahody v lednu nerostou!

foto Jiří N. Jelínek

1

V představení se pracuje s typem loutky zvaným manekýn, který je vyroben v kombinaci lipového dřeva a textilu.

POHÁDKOVÁ DÍLNA
45-60 min

rezervace nutná
ganbaatar@olmuart.cz

Tato inscenace pro nejmenší je 

zároveň sólovou příležitostí pro 

jednu z nejzkušenějších členek 

hradeckého souboru. Ivana Bílková 

za léta svého působení v Divadle Drak 

hrála v legendárních inscenacích 

Josefa Krofty, do svých inscenací ji 

obsazovali Jan Borna, Jakub Krofta, 

Jiří Vyšohlíd či Tomáš Dvořák.

Hrají: Ivana Bílková
Scénář: Jakub Vašíček  
a Tomáš Jarkovský
Režie: Jakub Vašíček
Scénografie: Tereza Venclová
Hudba: Jiří Vyšohlíd
www.draktheatre.cz

O DVANÁCTI 
MĚSÍČKÁCH
DIVADLO DRAK
HRADEC KRÁLOVÉ

i 3+

neděle

16.00 hod
15. ledna 2017

60 min 75 Kč

Pondělí až čtvrtek 
16.–19. 1. 2017 

vždy v 8.30 a v 10.00 
pro mateřské  

a základní školy

q Vstupenky si zarezervujte na tel.: 585 514 241 | pokladna@olmuart.cz



Nadčasové kouzlo pohádek bratří Grimmů ožívá za doprovodu skladeb Roberta Schumanna. Klasická hudba společně s různými typy loutek, stíny a divadlem zdobeným v dobovém stylu navozují atmosféru dávných časů, ve kterých byly tyto příběhy napsány.

foto Dragan Dragin

2

POHÁDKOVÁ DÍLNA
45-60 min

rezervace nutná
ganbaatar@olmuart.cz

Nejznámější pohádky 

Popelka, Červená Karkulka, 

Krysař a Perníková 

chaloupka si podmaní 

dětského diváka nejen 

krásou a hravostí dřevěných 

marionet, ale i kouzelnou 

fantazií stínového divadla.

Hrají: Pavla Srncová, Kiko 
Montoto, Abel Hernandez
Scéna: Jan Růžička
Hudební adaptace:  
Marko Ivanovic
Hudební nahrávka:  
klavír – Sergej Perepeljatnik, 
housle – Petr Vyoral
www.karromato.cz

POHÁDKY U KRBU
KARROMATO
SOBĚSLAV

i 3+

neděle

16.00 hod
12. února 2017

60 min 75 Kč

Pondělí až čtvrtek 
13.–16. 2. 2017 

vždy v 8.30 a v 10.00 
pro mateřské 

a základní školy

q Vstupenky si zarezervujte na tel.: 585 514 241 | pokladna@olmuart.cz

V představení se pracuje se stínohrou, což je technika, při níž se loutka iluzivně vodí zezadu. Vodič ji přitiskuje zezadu na plátno, které je šikmo seshora osvíceno rozptýleným světlem. Pro diváka se loutky stávají viditelnými až v okamžiku jejich dotyku s plátnem.



Uprostřed docela hlubokého lesa byl domeček s mechovou střechou a v něm bydlel Malý pán. Nejenže si ten domeček sám postavil, vyrobil si i stůl se židlí, poličku na dobroty a dokonce i postel s polštářem a prošívanou dekou. Měl všechno, co potřeboval. Ale jednou v noci se mu zdál sen, který stále opakoval, že mu ještě něco chybí. Malý pán se chtěl zase normálně vyspat, tak se vydal za Prázdnou hlavou, která mu jistě poradí. Tím začala dobrodružná cesta plná vtipných setkání, nebezpečných potvor a překvapivého konce. Protože to, co Malému pánovi chybělo, bylo blíž,  než by si myslel. Někdy je potřeba vykonat dlouhou cestu  za tím, co máme před nosem. 

foto archiv divadla

3

POHÁDKOVÁ DÍLNA
45-60 min

rezervace nutná
ganbaatar@olmuart.cz

Podle knižní předlohy 
Velká cesta malého pána 
od autorů Lenky Uhlířové 
a Jiřího Stacha

Hrají: Kristina Beranová 
nebo René Krupanský 
a Radek Beran
Režie: Radek Beran
www.divadlob.cz

MALÝ PÁN
DIVADLO B
PRAHA

i 3+
neděle

16.00 hod
19. března 2017

60 min 75 Kč

Pondělí až čtvrtek 

20.–23. 3. 2017 

vždy v 8.30 a v 10.00 

pro mateřské 

a základní školy

q Vstupenky si zarezervujte na tel.: 585 514 241 | pokladna@olmuart.cz

V představení se používají dřevěné marionety s drátem, vedené na nitích.



foto Veronika Šmídová

4

POHÁDKOVÁ DÍLNA
45-60 min

rezervace nutná
ganbaatar@olmuart.cz

POHÁDKA Z BUDÍKU
TEÁTR PAVLA ŠMÍDA
HOSÍN

i 4+

neděle

16.00 hod
23. dubna 2017

60 min 75 Kč

Pondělí až čtvrtek

24.–27. 4. 2017  

vždy v 8.30 a v 10.00

pro mateřské 

a základní školy

q Vstupenky si zarezervujte na tel.: 585 514 241 | pokladna@olmuart.cz

V představení se pracuje s dřevěnými marionetami s drátem, vedenými shora na nitích.

Jsem váš nový učitel, tedy starší učitel, ale nového 
předmětu ČASOPIS. Kdo z vás ví, co je to časopis? Ano, časopis je předmět, ve kterém se budeme učit o času! 

Pohádka z budíku vypráví o dvou bratrech – Pospícháčkovi a Loudáčkovi, kteří se vydali na dobrodružnou cestu za Časem, aby se ho zeptali, jak to s ním vlastně je.

Komunikativní představení 

s písničkami a milým humorem 

je určeno pro děti od 4 let.

Hrají: Pavel Šmíd
Scénář: Pavel Šmíd
Režie: Stanislava Kočvarová
Scéna a loutky: Simonetta 
Šmídová, Jan Růžička, Jan Šmíd, 
Josef Matějovic
www.teatr.cz



foto Petr Neubert

5
MAMI, UŽ TAM BUDEM?
DIVADLO MINOR
PRAHA

i 3+

neděle

16.00 hod
14. května 2017

60 min 75 Kč

q Vstupenky si zarezervujte na tel.: 585 514 241 | pokladna@olmuart.cz

Inscenace balancuje mezi hrou s loutkou a hrou s předmětem (hračkami). — V představení se objevují loutky spodové (princezna Fňukna), odvozené z javajky; manekýni (princové) – loutky ovládané zezadu v přímém kontaktu s hercem na jevišti, připomínají panenku s ovládacími prvky. Manekýni v představení jsou kombinací řezby a nalezených předmětů. Posledním typem je maňásek (bílý králíček). V představení ještě vystupuje panenka Mlhovka.

Nová autorská inscenace režiséra Jiřího Jelínka se inspiruje cestováním a s ním spojenou častou, možná nejčastější otázkou, která neomylně padne, jakmile připoutáte dítko do autosedačky, zavřete dveře a nastartujete… Mami, už tam budem? — Převeze maminka děti svými pohádkami o patníku, stěračích a volantu, aby vydrželi cestu až do cíle? Pohádka pro velké autisty i malé nemotory.

Inscenace získala 

na festivalu Přelet 

nad loutkářským 

hnízdem cenu Erik za 

nejinspirativnější počin 

v oblasti loutkového 

a alternativního divadla 

za sezónu 2014/15.

Autor a režie: Jiří Jelínek
Dramaturgie: Iva Kopecká
Výprava: Bára Čechová
Hudba: Marek Doubrava, 
Slávek Brabec
Hrají: Lenka Volfová, 
Jiří Jelínek nebo Václav 
Krátký a Slávek Brabec
www.minor.cz

Pondělí až čtvrtek 15.–18. 5. 2017  vždy v 8.30 a v 10.00 pro mateřské a základní školy

POHÁDKOVÁ DÍLNA
45-60 min

rezervace nutná
ganbaatar@olmuart.cz



foto archiv Koňmo

6

VODNICKÁ POHÁDKADIVADELNÍ SPOLEČNOST  KOŇMO
KARDAŠOVA ŘEČICE i 3+ neděle

16.00 hod
11. června 2017

60 min

75 Kč

q Vstupenky si zarezervujte na tel.: 585 514 241 | pokladna@olmuart.cz

V představení se pracuje s loutkou typu Maňásek. Důležitým prvkem této figury je lidská ruka, jež je svou fyziognomií přímo předurčená k práci s rekvizitou. Ruku lze rovněž použít i k vytvoření stínové loutky.

Takřka klasická česká pohádka s lakotnou 
mlynářkou, přitroublým mlynářem, hodnou 
Bětuškou, mazaným vodníkem a opravdovým 
čertem, v níž se mlýnské kolo možná zatočí a, 
dá-li bůh, dobro nad zlem opět nečekaně zvítězí.

Hrají: Divadelní společnost Koňmo, 
Vít Schuster a Oldřich Hurych
Scénář a režie: Vít Schuster a Koňmo
Hudba: Václav Koubek a Koňmo
Loutky: Jan Růžička
Scéna a kostýmy: Jitka Weinerová 
a Koňmo
www.konmo.cz

Pondělí až čtvrtek 

12.–15. 6. 2017

vždy v 8.30 a v 10.00

pro mateřské 

a základní školy

POHÁDKOVÁ DÍLNA
45-60 min

rezervace nutná
ganbaatar@olmuart.cz

Pohádka je provozována 
zaručeně živě, stejně tak 
písně jsou doprovázeny 
na opravdové hudební 
nástroje. Po jejím skončení 
umělci neprchají do svých 
karavanů, nýbrž se rádi noří 
do bezprostředních hovorů 
s divákem, jenž si na ně při 
té příležitosti může klidně 
i sáhnout.



Milí diváci,

každý měsíc po sobotní či nedělní pohádce na vás 
čeká tvořivá pohádková dílna. Tajemný svět loutek 
bude inspirací k výtvarným a dramatickým hrám 
pro děti i rodiče. Témata pohádkových dílen budou 
vycházet z jednotlivých představení a domů si 
odnesete nejen zážitek z pohádky, ale také drobné 
výtvarné dílo.

Pro děti od 3 let. Délka dílny 45–60 minut.

Pohádková dílna  
bude probíhat vždy po představení  
ve foyer Divadla hudby a je nutno si účast 
rezervovat e-mailem: ganbaatar@olmuart.cz

Milí rodiče,
nemůžete-li přijít s dětmi na naši víkendovou pohádku, přijďte některý 
jiný den. Zavolejte do pokladny Muzea umění Olomouc, jsou-li volná 
místa. Od pondělí do pátku v 8.30 a 10.00 hodin hrajeme pro mateřské 
a základní školy a hlediště nemusí být vždy plně obsazeno. Zbylé 
vstupenky prodáme rádi vám.

Pokladnu máme otevřenou vždy od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. 
Rezervace na www.olmuart.cz nebo pokladna@olmuart.cz,  
nebo na tel. čísle 585 514 241.

Rezervované vstupenky vyzvedněte nejpozději hodinu před začátkem 
představení. Divadlo i bar otevřeno hodinu před představením. Křesla 
v sále nejsou číslována.

Telefon — +420 585 514 241
E-mail — pokladna@olmuart.cz
Web — www.olmuart.cz

Muzeum umění Olomouc — Divadlo hudby
Denisova 47 — 771 11 Olomouc — ČR

Redakce — Sanchir Ganbaatar
Design — Vladimír Vaca / Tisk — ProfiTisk Group s.r.o., Olomouc / Náklad — 2500 kusů 
Všechna práva vyhrazena.


