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Přehled činnosti v letech 2005 až 2006
1/ Divadelní představení
Divadlo Sklep v průběhu roku 2005 a 2006 hrálo v průměru 4 představení měsíčně.
Divadlo Vizita, které patřilo také k velmi navštěvovaným, přerušilo svoji činnost
v průběhu tohoto roku, ale po několikaměsíční pauze se v prosinci Jaroslav Dušek a
Martin Zbrožek vrací na scénu našeho divadla. Pravidelně zde vystupovala divadla
Buchty a loutky a v roce 2005 Komediokraft.. Nově u nás vystupovali absolventi
VOŠH, kteří pod vedením Ivety Duškové připravili minimuzikál Vlak, který zejména
směřoval ke studentské generaci. Další pravidelně nabízené představení Ivety
Duškové - Škola malého stromu, podle knihy Forresta Cartera, je zajímavé tím, že je
určeno jak pro starší děti, tak pro dospělé. Pravidelně zde začíná hostovat s divadelní
hrou Mistero Buffo Radim Schwab.
2/ Pohádky pro děti
Tradicí se již stala pohádková neděle. Dětská představení se konají v průměru 2x až 3x
do měsíce. Mezi učihujícíma byla divadla Studna, AHA, Marka Míková, Piškot,
divadélko Krab, Anonín Novotný, Buchty a loutky aj. K oblíbeným dětským pořadům
patří Kouzelná školka s Magdalénou Reifovou a Petrem Vackem.
3/Filmová projekce
Kino na Dobešce spolupracuje s Asociací českých film. klubů, což zaručuje kvalitu
snímků, které se u nás promítají. Již podruhé se naše kino podílelo na akci Projekt
100. Filmovým představením jsou pravidelně věnovány středy.
4/ Koncerty
Hudební večery jsou pořádány 3-4x měsíčně a jsou věnovány rozličným žánrům. Mezi
divácky nejúspěšnější koncerty patřilo vystoupení Ivy Bittové se Škampovým
kvartetem, koncert slovenského famózního interpreta Mariána Vargy, koncert Radůzy
a vystoupení irské skupiny Interferrence. Mimo pravidelně vystupující skupiny Atarés,
Gothart, zde koncertovala skupina Camael, Katka Šarközi, Koubek, Třešňák,
Schmitzer, Dagmar Voňková aj.
Od října 2006 začínáme s pravidelnými jazzovými večery (1x měsíčně).
5/ Přednášky
Do pravidelného programu jsme od května zařadili 1x měsíčně přednášky o
architektuře. Přednášejícími byli arch. Zdeněk Lukeš a arch. David Vávra.
5/ Výstavy
Každý měsíc proběhla na Dobešce minimálně jedna výstava s hudební nebo divadelní
účastí. Vystavované exponáty zpříjemňují prostředí Dobešky a seznamují návštěvníky
s výtvarnou či fotografickou scénou.

