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Novoměstská divade|ní akce je určena nejen dětským, a|e i dospělým dívákům' A také hudebním fajnšmekrům

ilovÉ MĚ$To NA MoRAvĚ PŤíznivci
hereckého umění si pŤijdou právě
v těchto dnech na své v Novém
Městě na Moravě. Až do zítŤka se

'zde koná páťÍ ročník divadelního
festivalu s názvem Sbírka morylri
}OLI s podtitulem Rio de Teatro.
Divadelně-hudební festivď má již
tradici a v letošním roce se poŤada-
telé snažili opět pÍivézt ty největší
divadelní,,lah dky...

,,Ná festivalu se objeví napŤí-
klad mladoboleslavské divadlo
nebo tranek Jirkťr, divadelní reŽisér
a novontěstsky rodák,.. nechal se
slyšet jeden z organizátorti Jan
ŠkraRka.

Dva a pťtl dne plné divadla pohl-
tí V podstatě celé Nové Město.
Hrát se bude téměŤ všude - na Vra-
tislavově náměstí, v Hor ácké gďe-
rii a v dalších budovách. NejdrileŽi-
tější porlle Ťeditelky festivďu Zdeťl.
ky Sokolíčkové je to, aby se diváci
kultivovďi i bavili zárove .

okénko do barevného
světa ku|tury i

,,Je to rovněŽ prostor pro setkáváni
lidí' kteŤí Se zajímají o kulturní
dění, kteŤí pŤijdou rádi na koncert
nebo na Workshop. Těch několik
dní je jakymsi okénkem do barev-
ného světa, v němŽ město oživá
pro Svoje občany jindy nevídanou
nabídkou kulturních akcí,.. vykres.
lila festival Sokolíčková.

KdyŽ se pŤed le.ty do organizová.
ní festivalu pouštěla, věděla, že to
nebude jen tak.

,,Sestavení programu vyŽaduje
mravenčí silí a trpělivost, na dru-
hé straně ďe umoŽĎuj e navazovat
kontakty a radovat se z rispěšné

spolupráce,,, podotkla Sokolíčko.
vá.

Program je opravdu nabity. Or-
ganizátoŤi jej sestavují tak, aby si
pŤišli na své dospělí i ti nejmenší
diváci, na programu jsou tak dnes
a zitra pohádky.

Dnes dopoledne zahr:ají liŤí]elí-
nek a Martin Kyšpersky nevychov.
nou pohádku s názvem Fagi z|obil
odpoledne se pŤedvgde s loutko-
Vou grotesk ouŽabáci (Sny staqiho

dědka) Divadlo LíšeĎ. Zitra čeká
nejmenší diváIry Z|atovláska či po-
hádka o čqrŤech flétničkách.

odpoledne zawší excelentním
vykonem oldŤich Nawátil ve hŤe
Válka profesora Klamma. Festivď
však není pouze divadelní, ale
pŤedstaví se i hudební soubory.
Dnes večer to bude pražská kapela
Hm. odměnou pro. věrné diváky
i organizátorypak bude zítŤejšiMo.
lilí večírek.

Divadelní rei Nové Město na Moravě hostí tradiční festiva|. Archivnífoto: Jitka Vog|ová, MF DNEs

V budoucnu by se festivď měl
dočkat změn. Podle Sokolíčkové
jde hlavně o to zachovat kvalitu.
,,ZároveĎ však chceme upoutat po.
zornost dětského i dospělého divá-
ka tím, Že pŤivezeme něco, za čim
by jinak muse| jezdit. do větších
měst. PŤem1išlíme o pŤedstavení
na národní rirotmi, na které se ji-
nak vPraze čekají fronty,.. zakonči.
la Sokolíčková.
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