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Svitavský Fanda 2014 
Krajská přehlídka mladého amatérského divadla 

 
   Přehlídka je postupovým kolem na celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky 
studentských divadelních souborů Mladá scéna Ústí nad Orlicí a divadel poezie Wolkerův Prostějov. Pořádá ji Středisko 
kulturních služeb města Svitavy za finančního přispění Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR. 
 
Svitavský Fanda je s námi už pátým rokem a myslím, že je nám spolu dobře. Přichází vždy na začátku dubna – letos 4. 
a 5. Potkáte ho ve Fabrice a v Trámu. Jezdí za ním mladé soubory z Pardubic, Brna, Jevíčka, Hradce Králové i odjinud… 
a je potěšující, že ho letos navštíví letos i dva studentské soubory ze Svitav: Bubliny Dramatické školičky a soubor 
DOMA. A navíc i Céčko jako host přehlídky. 

  

PŘIHLÁŠENÉ SOUBORY:  

BUBLINY  (Dramatická školička SVITAVY) - Až poběží bublinky dolů, bude pozdě 

BUBLINY  ((Dramatická školička SVITAVY)) - Medvěd? 

GT Hlinsko - Národní třída 

Divadlo Jesličky Josefa Tejkla (ZUŠ Střezina, Hradec Králové) - Kupé story 

By The Way a hosté (ZUŠ Střezina, Hradec Králové)  - Krypta 

Álojsky  (ZUŠ Petra Ebena, Žamberk) - Náš drahý oslík 

Trošťáci (ZUŠ Petra Ebena, Žamberk) - Etudy šatní 

Divadlo DOMA  (Svitavy) - R.U.R. aneb Děsivý sen 

Prokrf to!  (Brno) - Gerda a Kaj 

DS Čistírna Pardubice - Ještě 

DS Čistírna Pardubice - 10g z Dekameronu 

Reverzní dveře (Brno) - For Freelance Lover 

Gympl hraje (GJR Chrudim) - Študáci a kantoři 

Prostě lidi  (Divadlo Jesličky Josefa Tejkla) - Problém – pomóc! 

Dramatický soubor ZUŠ Chrudim - Skleník 

LDO ZUŠ J. P. Vejvanovského (Hlučín)  - LávkaFé 

 

CÉČKO SVITAVY  - Vědci (HOST PŘEHLÍDKY) 
 
Svitavský Fanda má pochopitelně i odbornou porotu, která rozebírá jednotlivé inscenace a případně nominují, či 
doporučí ten či onen soubor na národní přehlídku…  Lektorský sbor bude letos pracovat ve složení: Alena Zemančíková 
(redaktorka Českého rozhlasu 3 – Vltava, dramatička a prozaička), Blanka Šefrnová (dramaturgyně, výtvarnice, herečka 
a muzikantka, jedna ze stěžejních členek svitavského Céčka) a Roman Černík (vedoucí katedry dramatické výchovy na 
Pedagogické fakultě v Plzni, přední tvář projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015, divadelník a performér). 
 
Svitavský Fanda má svoji znělku (složili ji pro něj chlapíci z AC/DC). A taky svého panáčka v modrém pruhovaném 
triku, s buřinkou na hlavě a potutelným úsměvem pod obřím knírem.  
 
Svitavský Fanda je příjemné setkání mladých lidí, kteří mají rádi divadlo. Je to setkání, které rozhodně stojí za to 
navštívit! Ostatně, přesvědčte se sami. A radujme se, že i v našem městě žijí studentská divadla! To mě vždy příjemně 
překvapí a hlavně potěší. 
                                                                                                                                Hezké divadelní jaro 
                                                                                                                                                                               Petr Mohr 
 


