Dospělí dětem – divadelní přehlídka / Havlíčkův Brod
Organizátor akce: Sdružení ADIVADLO Havlíčkův Brod
Dospělí /pro radost/ Dětem je regionální přehlídkou divadelních souborů hrajících pro děti
a mládež. Během přehlídky se uskuteční cca 12 – 15 divadelních představení nejen pro
dětské diváky, ale i další občany města Havlíčkův Brod a okolí. Přehlídky se zúčastňují nejen
členové hrajících divadelních souborů, ale i členové amatérských souborů dalších a
samozřejmě členové amatérského divadelního souboru místního. Součástí samotné
přehlídky jsou pak odborné a rozborové semináře přístupné všem zájemcům.
Přehlídce předchází literární a výtvarná soutěž pro žáky MŠ, ZŠ, ZUŠ, ZvŠ a nižších
ročníků gymnázií. Výtvarné práce všech žáků jsou instalovány do výstavy, předcházející
samotné přehlídce a trvající i po dobu vlastní přehlídky. Literární práce jsou shromážděny,
ohodnoceny a posléze vydány v brožuře nazvané „Moje pohádka“. Této výtvarné a literární
soutěže se zúčastňují žáci všech typů škol nejen z Havlíčkova Brodu, ale z celého regionu.
Přehlídka umožňuje kulturní a společenské využití obyvatel města, především pak dětí a
mládeže. Přehlídka se týká cca 3000 – 4000 především dětských diváků celého okresu,
přičemž se nejedná pouze o diváckou účast při samotném konání, ale i o výtvarné a literární
soutěže.
Přehlídka podporuje amatérskou kulturu v oblasti slovesných oborů, především pak
kulturu určenou pro děti a mládež. Což se týká nejen amatérských souborů našeho města,
ale i členů dalších souborů v podstatě z celé České republiky.
Cílem přehlídky je udržení tradice a zvyšování významu města. Přehlídka má již
osmnáctiletou tradici a je jednou z mála v oblasti kultury pro děti a mládež v našem regionu,
která si udržuje svoji úroveň, rozsah a především divácký ohlas. Její konání v Havlíčkově
Brodě řadí naše město mezi ta města, která se starají o zajištění kultury pro své občany.
Přehlídka je pro amatérské divadelní soubory přehlídkou postupovou na národní
přehlídku „Popelka Rakovník“. Hrající soubory mají možnost odborných konzultací
s přítomnými lektory. Každý soubor obdrží účastnický list a lektoři mají právo ocenit výkony
jednotlivců i kolektivů. Od pořadatelů pak obdrží drobné upomínkové dárky. Součástí těchto
dárků jsou i nejlepší dětské výtvarné práce z předcházejícího ročníku přehlídky.
Každé dítě, které se zúčastní výtvarné a literární soutěže, obdrží zdarma vstupenku na
jedno z uváděných představení (jedná se cca o 3000 vstupenek). Za vybrané a ohodnocené
výtvarné i literární práce obdrží jejich autoři věcnou cenu (jedná se vždy cca o 50 – 80 cen).
Součástí výtvarné výstavy je i tzv. „Galerie Stonožka“. Ve spolupráci s Mezinárodním
hnutím STONOŽKA – děti na vlastních nohou jsou v této minigalerii nabízeny k prodeji
dětské práce z minulých ročníků a výtěžek z prodeje je zasílán na členskou organizaci tohoto
hnutí – Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech, se kterou byla navázána spolupráce.
Pro úplnost několik statistických údajů týkajících se období 1992 – 2008:
 Přehlídky se zúčastnilo 2 321 členů ze 166 hrajících souborů a odehrálo se 180
představení
 Počet dětí, kterým byly rozdány zdarma vstupenky činil 43 609 a počet dalších diváků
činil 12 562.
 Počet diváků výtvarné výstavy činil 15 500 a počet účastníků pohádkového průvodu
1950.
 Počet malých i velkých kupců v „Galerii STONOŽKA“ činil 876.
Velice náročná organizační účast členů Sdružení ADIVADLA po dobu příprav a
především po dobu trvání vlastní přehlídky je pak konána bez nároku na finanční odměnu.
www.adivadlo.cz

