F
Batosnění
Inscenace pro děti od 10 měsíců do 3 let.
Pohádková ukolébavka inspirovaná knihou Petry Kubáčkové O andělovi, noční
můře, statečném medvídkovi, hodném slonovi, opici a divoké huse
a nespícím Toníčkem.
Dva hrdinové - Pom a Luli. Kuk! A jsou na světě. Ťap, ťap, ťap…putují postelovou
krajinou-nekrajinou a potkávají Béé, Haf, Trututú, BAF!, Brum. Cesta je
dlouhá, víčka jsou těžká. Pšt! a dobrou noc.
Toto představení, lehoučké jako pírko, navazuje na evropský trend tvorby pro
děti od nula do tří let nazývaný Theatre for very young (tzv. divadlo pro
nejmladší). V současnosti se tomuto trendu v zahraničí programově
věnuje mnoho divadel, tvůrců a tvůrkyň a my jej teď poprvé přinášíme
i do České republiky.
Představení nabízí dětem první kontakt s divadlem - je interaktivní, respektuje
jejich potřeby a citlivě je uvádí do světa zvuků, hlasů, pohybů, dotyků,
loutek. Už od 10 měsíců si totiž miminka začínají pamatovat věci kolem
sebe a svět, který bezprostředně nevidí, pro ně už začíná existovat.
Po představení si děti mohou zahrát s loutkami použitými v inscenaci.
vhodné pro děti od 10 měsíců do 3 let a jejich rodiče
Po představení si děti mohou zahrát s loutkami použitými v inscenaci.
technické požadavky: rovná plocha 4x5 m
maximální počet batolat: 25
...

Projekt vznikl s laskavou podporou:
Projekt podpořili také:
Premiéra:
koncept, režie:

Hlavního města Praha a MKČR
DAMU, Nadace Život umělce
31. srpna 2014, festival Vyšehrátky
Monika Kováčová

scénografie:

Zuzana Vítková

hrají:

Lucie Valenová
Dan Kranich
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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
+420 724 006 503
sara.pospisilova (at) damuza.cz
Zuzana Cajtlerová
produkce, zájezdy inscenací Kar, Batosnění, Moment!
+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
n.pojer (at) gmail.com
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