
     
 
 
 
 
 

 
                                                                            
                                                                                   
                                                     Tisková zpráva  
 

Duben – měsíc festivalů, přehlídek, příjemných setkání… 
…takový bude letošní čtvrtý měsíc v našem městě Svitavy. Bez přehánění. Ostatně – posuďte sami: 
  
10.-12. dubna: Svitavský Fanda -Krajská přehlídka mladého amatérského divadla. 
Postupové kolo na celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky studentských 
divadelních souborů Mladá scéna Ústí nad Orlicí a divadel poezie Wolkerův Prostějov. 
Svitavský Fanda je s námi už šestým rokem a myslím, že je nám spolu dobře. Přichází vždy na začátku dubna.  
Potkáte ho ve Fabrice a v Trámu. Jezdí za ním mladé soubory z Pardubic, Brna, Jevíčka, Hradce Králové i 
odjinud. Porota letošního Fandy bude opravdu hvězdná! Potkáte v ní Petra Vášu – muzikanta, osobitého 
herce, básníka a performéra.  A také Vladimíra Hulce – uznávaného divadelního kritika a velkého příznivce 
alternativního divadla. Porotu doplní mladý divadelní z Roztok u Prahy – Adam Krátký. Vše doprovodí 
znělka australských AC/DC! 
 
17. – 18. dubna: Svitavský dýchánek – krajská postupová přehlídka dětského a loutkového divadla 
Pardubického kraje    
Letos ve Svitavách pošesté!. Fabrika, Trám. V tuto chvíli deset dětských a loutkových divadel.  
Tak takový bude letošní Svitavský dýchánek. Letos poprvé to bude zároveň krajská přehlídka loutkářských 
souborů Pardubického kraje. A zároveň  krajská přehlídka dětských divadelních souborů. Pro nás pořadatele 
je důležité, že Svitavský dýchánek je nadechnutím k Dětské scéně – národní přehlídce dětských divadelních 
souborů. Vloni byla ve Svitavách počtvrté a letos pátý rok v našem městě  - od 12. do 18. června! 
 V tuto chvíli máme na Dýchánek přihlášeno deset souborů nejen z našeho kraje. A v porotě: Jakub Hulák, 
Daniela Weissová, Zuzana Jirsová a Michal Drtina – co jméno, to výrazná osobnost dětského a loutkového 
divadla! 
Hezké jaro s (nejen) dětským a loutkovým  divadlem. 
 
24. dubna: Český videosalón – krajské kolo soutěže neprofesionální filmové tvorby. 
Tak jako každý rok – zveme nadšené amatérské filmaře všech žánrů: dokument, reportáž, hraný film, 
experiment, animovaný  - do Svitav.  V devadesátých letech minulého století jsme v kině Vesmír pořádali 
Národní soutěže amatérského filmu. Přehlídka se opět vrací do kina: digitálního, s šedými a modrými křesly, 
modrým kobercem a oslnivě bílým plátnem. Tedy – stejně jako před dvaceti lety, ale přesto jinak…. Věřím, 
že se letos zúčastní mladí filmaři. Vždyť Svitavská klapka nám dává velkou naději, že amatérský film 
v našich končinách žije a to naplno! Dobré světlo a ostrý střih! 
 
25. dubna : České a světové swingové evergreeny 
Swingový večírek ve Fabrice. Pěvecké sbory: Umělecké sdružení Virtuosi Di Mikulov, Komorní smíšený 
sbor Kantila Křtiny, Smíšený sbor Kantiléna Brno, Dalibor Svitavy, Iuventus Svitavy, Gaudium Gymnázium 
Svitavy za doprovodu big bandového orchestru  The Swingin‘ 17! Setkání pěveckých sborů, které se potkaly 
před rokem na Festivalu pěveckých sborů ve Svitavách. Tehdy nad Carminou Buranou Carla Orffa. Letos se 
potkají s Jiřím Šlitrem, Duke Ellingtonem, Jaroslavem Ježkem, George Gershwinem a dalšími… Vše (tak 
jako před rokem) pod vedením svitavského rodáka, dirigenta a odchovance našeho Iuventusu – Martina 
Franzeho! Čeká nás skvělý hudební zážitek. Těšme se!  
 
Přejme všem mladým divadelníkům a  filmařům hodně štěstí na přehlídkách a zpěvákům swingovou pohodu. 
A hlavně: příjemné setkání ve Svitavách!       

Petr Mohr 
 
 
 

 


