Divadlo SemTamFór
KOMEDIE, POHÁDKY

POHÁDKY DO KAPSY
HUDEBNÍ POHÁDKA PRO DĚTI OD 3 LET

Procházka do světa fantazie a výmyslů za pomoci Kašpárka připomene
nejmladším divadelním fanouškům 4 nejhezčí pohádky:
 Perníková chaloupka
 Karkulka
 Princezna na hrášku
 Budulínek

INSCENACE:
Pohádky do kapsy
ŽÁNR:
Hudební pohádka
pro děti od 3 let
AUTOR:
Luděk Horký / Martin Pisařík
REŽIE:
Jan Julínek
HRAJÍ:
Aneta Bačíková
Jakub Janíček
Jan Julínek
Jana Mudráková
Michaela Vrbová
Tomáš Zbranek
DÉLKA INSCENACE:
55 minut

"Nikdo neumí lépe vyprávět pohádky, než babička. Zvlášť, když má toho
nejlepšího pomocníka, díky kterému se žádné dítě v pohádkách neztratí.
Kterou pohádku ale babička z kapsy vytáhne tentokrát?"
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REFERENCE K PŘEDSTAVENÍ

Mladí herci divadla SemTamFór zvolili
netradiční formu hraní lidových pohádek.
Zaujali jak dětské, tak i dospělé diváky.
Představení bylo plné humoru. Pohádky hráli
s nadhledem a děj prokládali zpěvem a hrou
na hudební nástroje. Svým bezprostředním
vystupováním dokázali „vtáhnout“ do děje
všechny diváky. Ti na něj určitě ještě dlouho
budou vzpomínat s úsměvem
na tváři.
ZŠ Vsetín, Sychrov

Dobrý den. Představení Pohádky do kapsy
se velice líbilo dětem i pedagogům naší
školy. Divadelní představení navštěvujeme
často, i do školy si zveme soubory.
Hodnocení Vašeho představení v porovnání
vyšlo velice kladně. Pokud budete v Novém
Městě pořádat další představení, prosíme
o informaci. Hezký den.
Rousková Eva
MŠ Nové Město nad Metují

Dobrý den, představení Pohádky do kapsy
dne 25.4.2014 v kulturním domě
v Podbořanech se, jak dětem, kterým bylo
určeno, tak kolegyním velice líbilo, přivítaly
bychom další pohádky ve Vašem provedení.
Děti a učitelky z Mateřské školy
Podbořany

Dobrý den, chtěla bych Vám poděkovat za
úžasné provedení Pohádek do kapsy.
Zpočátku jsem se toho bála, protože
z fotograﬁí člověk nepozná, že i s minimem
rekvizit se dá podpořit dětská fantazie
a připravit spousty poučení a zábavy pro
malé i velké návštěvníky.
Přesto, že se jednalo o klasické pohádky,
které jsme všichni už viděli a slyšeli
v X verzích, vaše zpracování mě nadchlo,
zaujalo a udrželo v pozornosti do poslední
minuty. A ve chvíli, kdy se hlediště stalo
jevištěm, si to užívali i návštěvníci. Gratuluji
k neotřelému zpracování klasiky a přeji
hodně dalších spokojených diváků!
Pavlína Pelcová, odbor kultury Mimoň

