F
Bajaja
Hledá se hrdina, značka: spěchá!
VOLNÉ TERMÍNY OD ČERVNA 2019
Také vám někdy přijde, že máte doma místo dětí draky? Víte jak se poznali vaši
rodiče? Co se stane, když král přislíbí své tři dcery třem drakům? Proč
Bajaja odjíždí do světa? A proč po boji vždy utíká?
Rytířská pohádka, která vypráví o skryté lásce a neskrývané udatnosti, o nutnosti
a schopnosti se správně rozhodovat, o poslušnosti, o vzbouření,
o prostém lidu i královské rodině.
Tři draci, dva herci, jeden muzikant, loutky a jedna otočná scéna.
vhodné pro děti od 6 let a jejich rodiče
Úspěchy inscenace: Skupova Plzeň 2018 - cena za režii (Filip Jevič); Skupova
Plzeň 2018 - cena za herecký výkon (Richard Fiala); Skupova Plzeň 2018
- čestné uznání za hudbu (Marek Bělohlávek); Přelet nad loutkářským
hnízdem 2017 - druhá nejlepší inscenace; Mateřinka 2017 - cena za
režii (Filip Jevič)
napsali o nás:
Blog studentů Divadelní vědy FF UK divedove.blogspot.cz, 9. 2. 2017 „ Přečtěte
si Prince Bajaju a dojděte si na Bajaju, ať na vlastní oči vidíte, jak se dá
pracovat s obyčejnou lidovou pohádkou, obyčejnou dřevěnou deskou
a pár loutkami. Budete koukat.“ - Nicol Škvarová
Festivalový zpravodaj, Loutkářská Chrudim, 3. 7. 2017 „Oceněníhodná jsou
budování vývoje postav ve vztahu k tématu, jasné motivace jejich
jednání. Ale stejně je nejvýraznější celistvost mého zážitku. A jak jsem
vnímal z potlesku a nadšených reakcí diváků, nebyl jsem zdaleka sám.
Kvůli obrovskému zájmu o představení jsem ho dal celé ve stoje
a rozhodně bych to vydržel klidně znovu.“ - František Kaska
http://www.chbeseda.cz/zpravodaj
...

Projekt vznikl s laskavou podporou:
Premiéra:
režie a dramatizace:
hudba:
scénografie:
dramaturgie:
kostýmy:
hrají:

Hlavního města Praha a MKČR
6.11.2016, Hradec Králové
Filip Jevič
Marek Bělohlávek
Kamil Bělohlávek
Jeník Bubal
Tereza Venclová
Miroslava Bělohlávková
Richard Fiala

alternace:

Filip Jevič
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Kontakt
jak se s námi spojit
Svoje dotazy, připomínky a postřehy nam můžete posílat na:
info(at)damuza.cz
Studio Damúza, o. p. s.
se sídlem Karlova 223/26,
116 65, Praha 1
IČ: 70099715
DIČ: CZ 700 99 715
nejsme plátci DPH
číslo účtu: Fio Banka 2801202795/2010
Studio Damúza, o.p.s., O 1353 vedená u Městského soudu v Praze
Barbora Kalinová - ředitelka o.p.s.
administrativa, granty, provoz
+420 776 777 914
info (at) damuza.cz
Sára Pospíšilová
produkce, zájezdy, fundraising
+420 724 006 503
sara.pospisilova (at) damuza.cz
Zuzana Cajtlerová
produkce, zájezdy inscenací pro batolata a Fekete Seretlek
+420 728 980 795
zuzana.cajtlerova (at) damuza.cz
Eva Matoušová
produkce představení pro školy
produkce, zájezdy inscenace Spal jsem s Marilyn
+420 777 874 760
eva.matousova (at) damuza.cz
Dan Brátka
PR, propagace
+420 731 411 025
press (at) damuza.cz
Jan Bubal
technika, logistika
+420 604 878 918
bubal (at) damuza.cz
Nadan Pojer
produkce
+420 723 923 350
nadan.pojer (at) damuza.cz
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