Příloha č.5

Přehled činnosti v letech 2009/10
1/ Divadelní představení
Divadlo Dobeška je domovskou scénou Divadla Sklep, které v průběhu roku 2009
a 2010 hrálo v průměru 4 představení měsíčně. Pravidelně zde vystupuje Divadlo
Rity Jasinské, které má v repertoáru zejména klasické hry známých autorů
minulosti.
Uváděli jsme čtené hry Divadla Nablízko
JOŢKALIPNIKJEBOŢÍČLOVĚKANEUMÍLHÁT!
Pokračujeme ve spolupráci s HBO a uvádíme představení Na stojáka.
Prostor zde má také Základní umělecká škola a dramaturgické krouţky.
2/ Pohádky pro děti
Tradicí se jiţ stala pohádková neděle. Dětská představení se konají v průměru 3x
aţ 4x do měsíce. Mezi účinkujícími byla divadla Mimotaurus, ELF, Marka Míková,
Piškot, divadélko Krab, Anonín Novotný, Kejklíř, Neklid, Víťa Marčík jr., aj.
K oblíbeným dětským pořadům patří Písničky z Kouzelné školky s Magdalénou
Reifovou a Petrem Vackem.
Samozřejmostí jsou představení při příleţitosti tradic či svátků jako je Masopust,
Dětský den, Slunovrat a Mikuláš.
3/Filmová projekce
Kino na Dobešce spolupracuje s Asociací českých film. klubů, coţ zaručuje kvalitu
snímků, které se u nás promítají. Filmovým představením jsou pravidelně
věnovány středy. V rámci projekce českých filmů zveme autory, kteří své filmy
uvedou a pobesedují s diváky.
A své diváky si jiţ našel i filmový klub pro děti, který probíhá 1-2x do měsíce
4/ Koncerty
Hudební večery jsou pořádány 2-3x měsíčně a jsou věnovány rozličným ţánrům.
Mezi pravidelně vystupující interprety či skupiny patří Radůza, skupina Hm.., Koa,
Bardolino, Camael, Lenka Vychodilová. Další umělci, kteří zde vystupovali – Lenka
Dusilová, Dan Bárta a Illustratosphere, J Schmitzer, S.O.I.L., Bezefšeho, Sylvie
Krobová apod.
Vystupují u nás i zahraniční interpreti – Mark Geary, James Harries a
spolupracujeme s rodukcí Silver-Rocket, která organizuje vystoupení
zahraničních kapel.
Své místo u nás má i váţná hudba a jazz - Škampovo kvarteto a František Kopp
quartet.
Spolupracujeme také s Konzervatoří Jaroslava Jeţka, pořádáme absolventské
koncerty.
5/ Přednášky
Do pravidelného programu jsme zařadili 1x měsíčně přednášky o architektuře
Davida Vávry. Staly se jedním z našich nejúspěšnějších programů. Doplňujeme je
dalšími přednáškami – cestovatelskými nebo vzdělávacími.
5/ Výstavy
Kaţdý měsíc probíhá na Dobešce jedna aţ dvě výstavy s hudební nebo
divadelní účastí. Vystavované exponáty zpříjemňují prostředí Dobešky a
seznamují návštěvníky s výtvarnou či fotografickou scénou.

