
     
 
 
 
 
 

   Tisková zpráva 

Duben – měsíc festivalů 
 
Letošní duben bude opět ve znamení přehlídek. Ve Fabrice přivítáme studentské, dětské a loutkové 
divadelní soubory z našeho kraje i odjinud na postupových přehlídkách, pozvali jsme amatérské 
filmaře na soutěžní promítání, folkové a country muzikanty na krajskou Portu. Ale vezměme to 
podle kalendáře: 
8. 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 už osmým rokem a potkáte ho ve Fabrice a v Trámu. Jezdí za ním mladé soubory 
z Pardubic, Brna, Jevíčka, Hradce Králové, Olomouce i odjinud. V porotě letos zasednou Dominika 
Špalková, Kamil Bělohlávek a Adam Krátký.  Přihlášených souborů je zatím pět, Svitavy bude 
reprezentovat soubor Naopak Dramatické školičky. Fandu doprovodí již tradičně znělka australských 
AC/DC! 
21. – 22. dubna: Svitavský dýchánek – krajská postupová přehlídka dětského 

a loutkového divadla Pardubického kraje  

Letos ve Svitavách poosmé ve Fabrice a v Trámu.  Letos potřetí to bude zároveň krajská přehlídka 
loutkářských souborů Pardubického kraje a zároveň krajská přehlídka dětských divadelních souborů. 
Svitavský dýchánek je nadechnutím k Dětské scéně – národní přehlídce dětských divadelních 
souborů. Letos se koná posedmé od 9. do 15. června! A v porotě – Josef Brůček, Zuzana Jirsová a 
Jan Karaffa. 
28. dubna: Český videosalón – krajské kolo soutěže neprofesionální filmové tvorby  

Zveme opět do Svitav nadšené amatérské filmaře všech žánrů: dokument, reportáž, hraný film, 
experiment, animovaný a videoklip.  V devadesátých letech minulého století jsme v kině Vesmír 
pořádali Národní soutěže amatérského filmu a přehlídka se sem opět vrátila, ale nově - do 
opraveného digitálního kina. A letošní porota: Linda Vorlíčková–Kubíková, Jaroslav Rásocha a 
Roman Vávra (natočil třeba pohádku Čert ví proč). Věřím, že se letos zúčastní mladí filmaři. Vždyť 
Svitavská klapka nám dává velkou naději, že amatérský film v našich končinách žije naplno!  
29. dubna: PORTA – krajské kolo - Tyjátr  

Přehlídky folkové, trampské a country hudby pořádáme ve Svitavách od devadesátých let minulého 
století. V roce 1994 proběhlo ve Svitavách naposledy celostátní finále Porty. Od té doby pořádáme 
krajská kola pro kraje Pardubický a Královéhradecký. Pravidla soutěže však umožňují, že se soutěže 
mohou zúčastnit muzikanti z celé republiky. Soutěž je jednodenní a účastní se jí každý rok kolem 
deseti muzikantů a skupin. Soutěž hodnotí porota složená ze zkušených muzikantů ze Svitav a nejen 
Pardubického kraje: Stáňa Plívová, Dáša Veselá, Honza Žamboch, Robert Křepinský a Roman 
Horký (frontman kapely Kamelot). Na závěr soutěžního dne vždy proběhne galakoncert, na kterém 
vystoupí vítězné kapely. A vše zakončí skupina Žamboši! 
Příjemné setkání ve Svitavách!  

Petr Mohr 


