Dětský festival VyšeHrátky proběhne tento týden na Vyšehradě
Na pražském Vyšehradě v termínu od 1. do 4. září 2022 proběhne devatenáctý
ročník festivalu pro děti a jejich rodiče VyšeHrátky. Čtyřdenní akce nabídne
koncert
kapely
Bombarďák,
workshopy
a
divadelní
představení
Studia Damúza, souboru Buchty a loutky nebo studentů DAMU. Během
festivalu bude probíhat sbírka školních potřeb pro děti samoživitelek
a samoživitelů.
TISKOVÁ ZPRÁVA - 29. 8. 2022
ČTVRTEK 1. ZÁŘÍ: Hudební workshop, storytelling a tři pohádky
Program festivalu odstartuje první školní den odpoledne představením Detektiv Lupa
a tajemná věž Studia Damúza, které celý festival pořádá. Divadelní program doplní
představení Pohádky z lesa, Špílmachr - Jenovéfa a storytelling na téma Pohádky
ze všech koutů světa s vypravěčem Justinem Svobodou. Dětští hudebníci (ať už
začátečníci, nebo pokročilí), mohou také navštívit workshop Hudební uši. „Workshop
je předvojem nedělní pohádky Uši pro princeznu, který tematizuje hudbu a přístup
k ní. Chtěli jsme toto téma více rozvést a umožnit dětem prohloubit jejich vztah
k hudbě nebo rozvinout jejich dovednosti,“ doplňuje koordinátorka doprovodného
programu Františka Jesenská.
PÁTEK 2. ZÁŘÍ: Koncert kapely Bombarďák, Bajaja a jóga pro batolata
Hlavním lákadlem druhého festivalového dne je interaktivní koncert populární kapely
Bombarďák, která se na VyšeHrátky vrací už třetí rok v řadě. Chybět nebude
ani cenami ověnčený Bajaja (např. Skupova Plzeň 2018 - cena za režii, cena
za herecký výkon, čestné uznání za hudbu) a oblíbené Buchty a loutky s Norskou
pohádkou. Na své si ale v dopoledních hodinách přijdou i batolata, která mohou
rodiče vzít na představení Řeka nebo si společně s nimi zacvičit BabYogu.
„Divadelní program se každoročně snažíme stavět tak, aby byl přístupný co nejširší
věkové skupině děti. Proto nabízíme představení pro děti různého věku od batolat
po školáky,“ přibližuje divadelní program jeho koordinátorka Veronika Čefelínová.
„Součástí pátečního programu bude také výtvarný workshop, v rámci kterého
si dětští návštěvníci mohou vyrobit svou vlastní loutku a odnést si ji s sebou domů,“
doplňuje.
SOBOTA 3. ZÁŘÍ: Animační dílna Aeroškoly, workshop znakového jazyka
a imerzivní bojovka
Sobotní dopoledne bude na Vyšehradě opět věnováno nejmenším návštěvníkům
od 10 měsíců do 3 let. Kromě dvou workshopů BabYogy rodiče a jejich děti čeká

trashpunková inscenace Moment! nebo Kočička z kávové pěny Divadla Na Kárce.
Speciálně pro letošní ročník pak byla vytvořena imerzivní minibojovka s názvem
Stroj času: Vyšehrad, kterou doplní divadelní představení Otěstánek, Medvědí princ
a Neboj, houbo. Součástí programu bude také animační dílna Aeroškoly, kterou
spolupořádají pražská kina Aero, Světozor a Bio Oko. Po roce se také
na VyšeHrátky vrací oblíbený workshop znakového jazyka s neslyšící lektorkou.
NEDĚLE 4. ZÁŘÍ: Dvě divadelní novinky a workshop canisterapie
Poslední festivalový den opět zahájí “batolecí” program v podobě představení
Batosnění a poslední várky BabYogy. Pořádající Studio Damúza v neděli představí
své dvě novinky uplynulé sezony - Pohádku z krosny a Uši pro princeznu.
Nedivadelní část nedělního dne zajistí workshop s asistenčními psy, který děti naučí,
jak správně komunikovat s cizími psi, které potkávají na ulici, a také o jejich pomoci
lidem - např. v oblasti canisterapie.
Plenérová herna i dobročinná sbírka
Kromě divadelního programu a workshopů bude v areálu festivalu tradičně přístupná
Plenérová herna plná stavebnic, skákadel a jiných atrakcí, které návštěvníkům zkrátí
volnou chvíli při čekání na začátek vybraného programu. Po celou dobu konání akce
bude na pokladně probíhat také dobročinná sbírka pro samoživitelky a samoživitele.
„Uvědomujeme si, že současná situace je náročná pro všechny, proto jsme se
rozhodli během VyšeHrátek uspořádat sbírku školních potřeb pro samoživitelky
a samoživitele. Budeme moc rádi, pokud rodiče při nákupu školních potřeb zakoupí
sešit, penál, kružítko, pravítko, nebo balení pastelek navíc a donesou
je na VyšeHrátky. Po skončení festivalové sbírky odevzdáme všechny školní
pomůcky nadačnímu fondu Šatník,” doplňuje závěrem ředitel VyšeHrátek
Jakub Philipp.

Devatenáctý ročník festivalu VyšeHrátky se koná od 1. do 4. září 2022 v prostorách
Knížecí a královské akropole na pražském Vyšehradě. Vstupenky na placenou část
programu je možné zakoupit v síti GoOut. Během festivalového víkendu bude
pokladna otevřena také ve festivalovém areálu. Více informací naleznete
na www.vysehratky.cz.
Festival vzniká za podpory Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy,
Městské části Praha 2 a hlavního partnera festivalu - České pošty.

Fotografie v tiskové kvalitě k výběru ZDE.
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