Zahajovací
slovo
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na soubory

Vítejte! Vitajte! Witamy!
Osmý ročník našeho festivalu je realitou, tedy vítejte
u nás! A co mne obzvláště těší, letos jsme zase jednou fes-

DADA // Praha / Česky Krumlov

DS Svatopluk // Hodonín

tivalem mezinárodním. Jednak to hezky vypadá, můžeme si

web:

www.dadaiste.com

web:

www.dssvatopluk.cz

to kouzelné slůvko dávat na web, fíbíčko, plakáty, kamkoli,

fb:

facebook.com/dadatheatre

fb:

facebook.com/SvatoplukDS

ale hlavně, myslím, že je skvělé, když se můžeme potkat s diva-

e-mail:

divadlodada@gmail.com

e-mail:

jasekv@tiscali.cz

delníky ze Slovenska a z Polska a podívat se dále, než na ten
náš český divadelní píseček. Ostatně, hlavním cílem našeho
festivalu jako každý rok je, aby byl místem zajímavých setkání.

Divadlo Atrapa // Bratislava

Kabaret Sauvignon // Brno

Věřím, že se to povede.

web:

www.divadloatrapa.sk

fb:

www.facebook.com/kabaretsauvignon

fb:

facebook.com/divadloatrapa

e-mail:

kabaretsauvignon@gmail.com

e-mail:

divadloatrapa@gmail.com

Letos jsme po třech letech změnili místo konání,
po krásných a téměř až obrovských prostorách líšeňského
Dělňáku jsme v menším, útulnějším a divadelnějším Labyrintu.
Tam, kde jsme již získávali jistou rutinu, tak možná letos bude

Reservé // Most

trochu nervozity; tam, kde jsme se vloni báli, jestli vůbec

Divadelní soubor Tajfun // Ostrava

někdo přijde, se nyní budeme bát, jestli vůbec někdo přijde,

web:

www.divadlotajfun.cz

ale zároveň, jestli lidí nepřijde moc; tam, kde jsme si vloni

fb:

www.facebook.com/divadelni.soubor.tajfun

připadali, že i v padesáti lidech je veliký sál prázdný, nyní

e-mail:

kuphon@seznam.cz

budeme cítit elektrizující přítomnost publika; tak, kde jsme
vloni improvizovali bar skoro na chodbě, bude letos příjemný
klub. A spoustu jiných změn to jistě přinese, sami necháme

Divadelní spolek Slavkov u Brna // Slavkov u Brna

překvapit, jakých.

web:

www.divadloslavkov.cz

fb:

facebook.com/DivadloSlavkov

e-mail:

rubesova@seznam.cz

Těší mě, že rok od roku se netenčí řady těch, kteří
festivalu nějak pomohli, něčím ho podarovali či nějak přiložili
ruku k dílu. Dokonce snad tyto řady rostou. Díky všem, kteří

e-mail:

pavel.skala@premosteni.eu

Skupina Pátečníci // Praha
web:

spatecnici.cz

fb:

facebook.com/spatecnici

e-mail:

prikryl.david@gmail.com

Špenát a kedlubna // Most
e-mail:

barbora.greeova@premosteni.eu

festivalu pomáháte na svět, kteří ho děláte takovým, jaký je!
A díky všem, kteří jste na festival zavítali (a čtete tak tyto

Divadlo na ulici // Praha

řádky)! A speciálně díky Ministerstvu kultury a Magistrátu

e-mail:

jir.subrt@gmail.com

města Brna, kteří nás vybavili velice příjemnou částkou.

Fest
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zpra vý
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Sáša Průša

divadlo NABOSO // Boskovice

Náčelník festivalu

web:

www.divadlonaboso.cz

fb:

facebook.com/divadlonaboso

e-mail:

divadlo@divadlonaboso.cz

Divadlo ŽUMPA // Nučice (okr. Praha-západ)

Tiráž
šéfredaktor
Matěj Málek
typografie
Matěj Málek
sazba
Matěj Málek

komiks
Matěj Málek
redaktoři
Alexandr Průša

web:

www.divadlozumpa.cz

fb:

facebook.com/zumpaos

e-mail:

ds-zumpa@seznam.cz

Divadlo Procity // Praha
web:

divadlo-procity.webnode.cz

fb:

facebook.com/DivadloProcity

e-mail:

stefkova.eliska@seznam.cz

TAMTi // Brno
web:

www.tamti.cz

fb:

facebook.com/improtamti

e-mail:

bara@proraptor.cz

Teatr Maska Sochaczew // Sochaczew
web:

sck.sochaczew.pl

fb:

facebook.com/GrupaTeatralnaMaska.Sochaczew

e-mail:

dawid.zakowski@gmail.com

podpořili nás
Festival divadelníBAF je pořádán za finanční podpory
Statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Program
Čtvrtek 29. 11.

20:00–21:00 // velký sál

TAMTi: Esence

Neděle 2. 12.

21:00–22:00
17:30–17:55 // malý sál

Kabaret Sauvignon: Hannibal před
kamerami

Diskuze
Špenát a kedlubna, TAMTi

11:00–12:00 // velký sál

Teatr Maska (PL): Dybuk
12:30–12:50 // malý sál

18:00–19:30 // velký sál

divadlo NABOSO: Profesionál
(Smutná komedie podle Lukáše)

Sobota 1. 12.

13:00–14:30 // velký sál

20:00–21:20 // malý sál

11:00–12:30 // malý sál

DS Svatopluk: Plejtvák

Skupina Pátečníci: Sono vegano!

21:30–23:00

13:00–14:30 // velký sál

Diskuze

DADA: MANNuscript

Kabaret Sauvignon, divadlo NABOSO,
DS Svatopluk

15:30–16:25 // velký sál

Divadlo ŽUMPA: Zázračné křeslo

Pátek 30. 11.

16:30–18:00

Diskuze
Skupina Pátečníci, DADA, Divadlo ŽUMPA
15:00–16:25 // malý sál

Divadlo na ulici: Držíme dietu

18:00–19:00 // velký sál

Divadlo Atrapa (SK): 2 hodiny navyše

17:00–18:00 // velký sál

Divadelní spolek Slavkov u Brna:
Tango demente

19:30–20:30 // malý sál

18:00–19:00

21:00–22:00

Diskuze

Diskuze

Divadlo na ulici, Divadelní spolek Slavkov
u Brna

Divadlo Atrapa, Divadelní soubor Tajfun

19:15–19:30 // velký sál

Špenát a kedlubna: Plaznazbor

Reservé: Naše rodina

Divadelní soubor Tajfun: Služky

Divadlo Procity: Vařený hlavy
15:00–16:30

Diskuze
Teatr Maska, Reservé, Divadlo Procity

