PRVNÍ POMOC?
POMOC!
17. května od 9 hodin
DIVADLO HNEDLE VEDLE
První vzdělávací pořad, který zábavnou formou prozradí ty nejdůležitější informace
z oblasti první pomoci. Klaun Tom a děti se
zde setkají s hostem pořadu – opravdovou
zdravotní sestrou ARIP, která společně s herci
divadla poradí, jak se zachovat při záchraně
života. Všichni víme, že vybaveni základními
znalostmi o první pomoci můžeme zachránit
lidský život.
Představení je určeno pro I. a II. stupeň ZŠ.
vstupné: 50 Kč
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TŘI BRATŘI
KOMÉDIAKOMÉDIA
25. května od 8.30 a 10.30 hodin
DIVADÉLKO PRO
RADOST – DDM TÁBOR
KÁČE

ŠKOLNÍ
PŘEDSTAVENÍ
II. POLOLETÍ
S E Z I M O V O

Ú S T Í

Vážení pedagogové,

Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou,
aby si našli nevěsty. Najdou mládenci Jan,
Pepa a Matěj ve světě každý svou lásku?
Cestou plnou útrap, trní, ponaučení a odvahy
vás provedou malí herci ze Sezimova Ústí a
Plané nad Lužnicí. Divadelní představení se
uskuteční pod záštitou Divadélka pro radost
a ve spolupráci s dětským pěveckým sborem
Základní školy 9. května Sezimovo Ústí.
Představení je určeno pro MŠ a I. stupeň ZŠ.
vstupné: 40 Kč

Městské středisko kultury a sportu Sezimovo
Ústí připravilo na druhé pololetí školního roku
nabídku divadelních představení pro mateřské
a základní školy. V této nabídce se zaměřujeme
i na vzdělávací, interaktivní představení, která
děti provedou tématy, jako je ekologie nebo poskytnutí zdravotní pomoci – Putování ztracené
kapky, O Balynce a První pomoc? Pomoc! Spolu
s divadelními tituly vám můžeme nabídnout
i filmová představení za zvýhodněnou cenu.
Tento rozsah služeb jsme schopni realizovat podle vašich aktuálních potřeb, k dispozici máme
sál s kapacitou 300 míst a širokou databázi filmových titulů.
Pevně věříme, že si z naší nabídky vyberete
vhodný program pro své žáky a návštěva Spektra
ve vás zanechá ten nejlepší dojem.
Mgr. Romana Krůčková, ředitelka
MĚSTSKÉ STŘEDISKO KULTURY A SPORTU
náměstí Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí
381 276 707, 734 797 521
mexus@sezimovo-usti.cz

PUTOVÁNÍ
ZTRACENÉ KAPKY
13. března od 9 hodin
DIVADLO KAPSA

O BALYNCE,
DOBRÉM ŠTĚNĚTI
A TŘÍDĚ NÍZKÝCH
KAMARÁDŮ

O PRINCEZNĚ
NA OCET
2. a 3. května od 9.30 hodin
DIVADELNÍ SOUBOR SPEKTRUM

17. dubna od 8.30 a 10.30 hodin
KARLOVARSKÉ HUDEBNÍ DIVADLO

Vlastíkovi s příchodem jara roztál sněhulák.
Zbyly jen loužičky a starý hrnec. Napadlo vás
někdy, kam se sněhulák vlastně poděl? Při
Putování se ztracenou kapkou se ocitnete na
severním pólu, setkáte se s polární září, dokonce ztroskotáte na pustém ostrově a pak se
jako zázrakem vrátíte na louku, na začátek
celého putování. Činoherní výpravný dobrodružný muzikál, který je vhodný jako environmentální představení ke školní výuce
o koloběhu vody v přírodě. Inscenace má na
svém kontě několik cen, jak od diváků, tak od
odborné poroty.
Představení je určeno pro MŠ a I. stupeň ZŠ.
vstupné: 50 Kč

Právě zatoulané štěně Balynka potká kocoura
Roberta, kocouřího čaroděje. Ten by chtěl
předvést čarování, ale nemůže tak učinit
v zaneřáděném prostředí. To vám dá práce,
než se k němu dopracujete. Někdo stále
škodí, kdo to je? To Balynka – psí detektiv –
vypátrá a zařídí s dětmi nápravu.
Pohádka je protkána písničkami, objeví se v ní
látkové loutky, děti se aktivně zapojí do děje.
Součástí představení jsou metodické
materiály, které vám budou včas zaslány.
Představení je určeno pro MŠ a 1. stupeň ZŠ.
vstupné: 50 Kč

Autorská pohádka Aleny Bláhové s písničkami
Stáni Rybníčkové v podání nově zformovaného ochotnického souboru Spektrum. Žárlivá
čarodějnice zaklela království, aby princezna
nikdy nepotkala ženicha. Princ s pomocí
pohádkových strašidel a samotného Lucifera
však kouzlo prolomí. Komedie pro děti je plná
písniček, laskavého humoru a poznání, že pravá láska překoná i čarodějnická kouzla.

Představení je určeno pro MŠ a I. stupeň ZŠ.
vstupné: 40 Kč

