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POSED 28. října 2016 
POSED – tedy POdzimní SEtkání Divadel letos poprvé propojí vnitřně nové prostory Areálu kina 
Vesmír: divadla Trám a klubu Tyjátr. Setkání divadelníků s muzikou. Vše v jednom dni na jednom 
místě – v Areálu kina Vesmír.  
Co nás čeká? Před kinem nás přivítá kapela, která nás bude provázet celým večerem až do noci… a 
k tomu dvě divadelní představení! 
Program: 
16:30 před kinem kapela Tyjátrio 
17:00 divadlo Trám DAMÚZA: Sólo Matches 
18:00 klub Tyjátr kapela Tyjátrio 
19:00 divadlo Trám Bas-les-pattes: Don Quichot 
20:00 klub Tyjátr kapela Tyjátiro 
 
Kdo vystoupí na POSEDu? 
Studio DAMÚZA Praha: Sólo Matches 
Studio DAMÚZA působí na divadelní scéně od roku 1999. Od počátku se orientovalo především na 
ambiciózní projekty studentů a čerstvých absolventů DAMU. Této linie se stále drží a podporuje ji. 
Inscenace Sólo Matches je inspirovaná světem starých zápalek, H. Ch. Andersenem a sny, které 
přicházejí a odcházejí. Hřejivá i mrazivá zimní pohádka o tom, že setkání a samota ... 
 
Bas- les- pattes (Francie): Don Quichot 
Francouzský soubor Bas- les- pattes (česky to znamená: Ruce pryč) je poloamatérský divadelní 
soubor z malého města Villecresnes nedaleko Paříže. Existuje již 35 let. V čele stojí Isabelle Durand, 
která studovala na katedře loutkového divadla DAMU v Praze. Do Čech jezdí její různé divadelní 
skupiny mnoho let. Ve Svitavách uvítáme Isabelle a její soubor již počtvrté. Představení Don 
Quichot: Můžeme fantazírovat, podstoupit i nesmyslné boje, ale ztratíme-li fantazii, staneme se za 
živa mrtvými. 
 
Kapela Tyjátrio 
Talentovaný brněnský kvintet, který si dle svých slov "sám sebe daroval na Vánoce roku 2015", 
oplývá jedinečnou předností - hraje si pro radost muziku, kterou jeho členové opravdu prožívají. Ať 
už je to hospodská halekačka, rozervaný šanson či swingová jízda, nic z toho nesklouzává k 
lacinému pitvoření, muzikanti ctí originál, nesnaží se být za každou cenu současní. Název kapely 
vtipně souzní s názvem našeho klubu, kde muzikanti zahrají! 
 
Letošní POSED – po rekonstrukci divadla Trám, Dramatické školičky a klubu Tyjátr – se nestane 
tvůrčí dílnou, jak tomu bylo takřka vždy. Prostě – měli jsme všichni spíše budovatelské, než 
umělecké a tvůrčí, starosti… A tak přivítáme ty, kteří nás potěší. 
Letošní POSED bude inspirativní. Vzhledem k programu bych řekl, že velmi inspirativní! Proto Vás 
všechny zvu na Den výročí vzniku České republiky – tedy 28. října – do divadla Trám a klubu 
Tyjátr na setkání s dobrým divadlem a muzikou. Věřte, letošní POdzimní SEtkání Divadelníků bude 
stát zato! Hezký divadelní a hudební podzim. 

Petr Mohr 


