
     
 
 
 
 

 
Tisková zpráva 

Kultura v červnu 
2. / So / ve 20:00 / klub Tyjátr Svitavy 
Lucie Redlová & Garde  
 
4./Po/19:00 hod. Fabrika Svitavy  
Bonusové představení Kruhu přátel hudby ve Svitavách 
Konzervatoř Pardubice 
Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta 
Studentské představení opery 
 
6./.St/ 19:00/ Čajovna a kavárna U Černého draka 
Poetický  večer  
Téma: Živly 
 
6. / St / v 19:00 / Fabrika Svitavy 
4 Tet – Koncert známého vokálního seskupení 
 
8. / Pá / - 14. / Čt / Fabrika, divadlo Trám, kino Vesmír Svitavy 

Dětská scéna – 41. Celostátní přehlídka dětského divadla.  
Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA, Středisko kulturních služeb 
Svitavy a Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU, za finančního přispění 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, města Svitav a Pardubického kraje. Doprovodný program je realizován 
v rámci výhry v soutěži Obec přátelská rodině, projekt Svitavy pro rodinu. 
8. - 10. června bude přednášet osmdesát nejlepších recitátorů v kině Vesmír. Dílny proběhnou na zdravotnické škole 
a v městském muzeu a galerii. 
9. - 13. června ve Fabrice, v divadle Trám a možná i ve Farní stodole bude hrát sedmnáct nejlepších dětských 
divadelních souborů z celé republiky. Z krajské přehlídky Svitavský dýchánek, tedy z přehlídky našeho kraje, postoupily 
dva soubory: Veselé zrcadlo gymnázia Ústí nad Orlicí s hrou Emil a detektivové a soubor Horní – Dolní při ZŠ 
Sloupnice s inscenací Kocourkov.  
    Na Dětskou scénu do našeho města přijede celkem 200 dětí ve věku do patnácti let. Divadla se budou hrát vždy 
dopoledne a odpoledne. Děti z hrajících souborů se zúčastní dílen v muzeu, Ottendorferově domě a po celém městě. 
Padesát seminaristů – studentů škol, zabývajících se dramatickou výchovou a dětským divadlem - se bude vzdělávat po 
celou dobu přehlídky v pěti seminářích ve všech koutech Fabriky, divadla Trám a v klubu Tyjátr. 
Zpravodaj Dětské scény nalezne svoji redakci opět v Klubu seniorů Svitavy ve Fabrice.  
 
Přehlídka má svůj doprovodný program:  
  9. června   Naivní divadlo Liberec: Neklan, Fabrika  
10. června   Fast Food Orchestra, 21 hod., náměstí Míru – dolní část, Svitavy –  ska plné energie pro všechny 
11. a 12. června Céčko (Svitavy): Pták Ohnivák, liška Ryška a my,  Trám 
 Ve stejném čase budou hrát v Tyjátru herci a muzikanti z hradeckého Draku – Jiří Vyšohlíd, Pavel Černík a Pavla 
Lustyková akusticky skvělou muziku! 
  
 
15. / Pá / v 19:00 / Fabrika Svitavy 
Divadelní abonentní cyklus JARO 2012 
Divadelní spolek Kašpar - Edmond Rostand : Cyrano                                                                                       
 
16. /So / v 17:00 / Fabrika Svitavy 
Externí koncert festivalu Smetanova Litomyšl – Fazil Say 
Fazil Say je nejen vynikající klavírista, ale také improvizátor, skladatel či tvůrce vlastních variací skladeb, v nichž často 
strhne publikum jazzovými rytmy a prstovým ekvilibrismem. V samostatném recitálu se představí ve skladbách Johanna 
Sebastiana Bacha, Bedřicha Smetany, ale také vlastních a zcela jistě dojde i na jeho slavné přídavky. 
 
 



22. /Pá/  17:00 hod. Divadlo Trám 
Premiéry Dramatické školičky 
1) 
Chlebová Lhota -  třída  Jácíčci  
2) 
...A žeru rybí tuk - třída Bubliny  
 
23. / So / v 10:00 / motorest U tety – parkoviště s vyhlídkou  
Hřebečský slunovrat 
Jednodenní festival na Hřebči – v půli cesty mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Na festivalu vystoupí regionální 
kapely (Swingový orchestr Františka Zeleného, Proč ne band, Do větru, Syfon, Los Hongos, Trio de Janiero, Raid) a 
zlatým hřebem celé akce bude vystoupení skupiny Čechomor.  
Pro dětské návštěvníky je připraven doprovodný program Domovů dětí a mládeže ze Svitav  
a Moravské Třebové. Na vedlejším podiu se během dne vystřídají taneční soubory z obou měst. 
Vstupné: 100 Kč 
 
 
24. / Ne / 14:00 hodin / Park Jana Palacha  
Promenádní koncert v parku  
K poslechu i promenádě zahrají Dětský dechový orchestr ZUŠ Svitavy a Jarda Gang pod vedením kapelníka Jaroslava 
Dvořáka. 
 
24./Ne/ 16:00 hod. Divadlo Trám  
Školičkové Trámtadyjá -neboli závěrečné  vystoupení tříd Dramatické školičky  s ukázkami práce 
 
27./ St/ 18:00 / Divadlo Trám 
Pták Ohnivák, liška Ryška a my - Céčko Svitavy 
 
30./ So /19.00 hod. Fabrika Svitavy 
6. večer orientálních tanců 
Učinkují: sk. Nadira, Minet, Gamilla, Sefa, sólisté a jejich hosté. Hostem je i několikanásobná mistrně ČR tanečnice 
Daila, držitelka několika prestižních cen a předních umístění na evropských i světových soutěžích. 
 
Program pro školy 
1. / Pá / v 8:30 a 10:15 hodin / Fabrika Svitavy 
Divadlo DRAK Hradec Králové: Hrne čku, vař!  
 
Výstavy SKS: 
Fabrika Svitavy 
FOYER   
do 5. 6.  Fotoklub Lanškroun: Sudety uvnitř  
Se stále větším pronikáním do tématu Sudet se otevírají další a další dveře, do kterých je možné nahlédnout, něco 
nového poznat. Je na každém z nás, jak tuto příležitost využijeme. Jsme parta lidí, kterou baví výtvarná fotografie. 
Prezentujeme kolekce autorů, které vypovídají něco o nás a o našem hlubším vhledu do tohoto těžkého tématu. 
 
od 7. 6. Střípky z Dětské scény 2011 ve fotografiích 
Autorem fotografií z recitačního a divadelního rojení z „premiérové“ 40. Dětské scény ve Fabrice a Ottendorferově 
domě je  Ivo Mičkal. Součástí výstavy budou také historické dokumenty a fotografie. 
 
3. PODLAŽÍ 
do 5. 6.  32. Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2012: Mladá fotografie 
Fotografie soutěžících do 21 let z postupových soutěží Náchodská Prima sezona a Junior Svazu českých fotografů. 
 
od 7. 6. Svitavský dýchánek 2010 - 2012 
Fotografie z krajských postupových soutěží amatérského dětského divadla. 
 
4. PODLAŽÍ 
AMFO 2011, Slovensko: kolekce amatérských fotografií ze slovenské celostátní soutěže 
 
Divadlo Trám 
od 7. 6. Střípky z Dětské scény 2011 ve fotografiích 
Autorem fotografií z recitačního a divadelního rojení z „premiérové“ 40. Dětské scény ve Fabrice a Ottendorferově 
domě je  Ivo Mičkal. Součástí výstavy budou také historické dokumenty a fotografie. 
 
Petr Mohr  


