F
Já, ty a to
Abstraktní pojednání o kulatosti světa pro nejmenší.
Tanečně-pohybová inscenace pro batolata od 10 měsíců do 3 let a jejich rodiče.
Svět je kulatý, svět se točí. Pojďte se točit taky! Vydejte se společně
s kosmonauty na dobrodružnou cestu galaxií, třeba na svítící planetu
nebo planetu z heboučkého plyše! Tanečníci provedou nejmenší diváky
světem kolem dokola.
Představení nabízí dětem první kontakt s divadlem - respektuje jejich potřeby
a citlivě je uvádí do světa pohybů, zvuků a dotyků. Už od 10 měsíců si
totiž miminka začínají pamatovat věci kolem sebe a svět, který
bezprostředně nevidí, pro ně už začíná existovat.
Koncept, režie, hrají: Karolína Křížková, Andrej Lyga
...

Projekt vznikl s laskavou podporou:
Projekt podpořili také:
Premiéra:

Hlavního města Praha a MKČR
Vznik inscenace finančně podpořila Nadace život umělce.
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F
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 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
nadan.pojer (at) damuza.cz
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