TŘEŠŤSKÉ DIVADELNÍ JARO
Místo konání:
Organizátor:
Termín konání:

Kulturní dům v Třešti
Město Třešť
6. – 14. březen 2015

Třešťské divadelní jaro je divadelní festival, respektive přehlídka amatérských divadelních souborů,
která nemá v České republice obdoby. Žádný jiný divadelní festival není tak časově, ani počtem
inscenací, rozsáhlý. Je to skoro až neuvěřitelné, ale letos oslaví již 55 let své existence. V roce
1961 se totiž v Kulturním domě v Třešti konal jeho první ročník. Za dobu svého trvání si Třešťské
divadelní jaro vybudovalo přední místo mezi prestižními akcemi roku, a to nejen v Třešti, ale také
v Kraji Vysočina i za jeho hranicemi. Třešť se řadí k nejstarším pořadatelům festivalu tohoto druhu.
Třešťské divadelní jaro se až do roku 2000 konalo vždy na přelomu dubna a května, od tohoto roku
se koná vždy v prvních týdnech měsíce března. Každý ročník festivalu trvá v průměru sedm dní.
Nejdelší se uskutečnil v roce 2007, kdy se hrálo celých čtrnáct dní, naopak nejkratší byl v roce
1997 a trval pouze dva dny.
Třešťský festival je licencovanou přehlídkou, která souborům nabízí možnost postoupit na tři
národní přehlídky - Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou, Divadelní Piknik Volyně
a na Popelku Rakovník. V těchto národních přehlídkách mezi sebou ochotníci soutěží o titul
nejlepší inscenace roku.
Dominantou a symbolem festivalu Třešťského divadelního jara je obří sněženka, která je vždy
umístěna v kulturním domě. Symbol sněženky je používán také na
všech tiskovinách a propagačních materiálech festivalu.
Za celou dobu trvání divadelního festivalu odehrály desítky
divadelních souborů z celé republiky více než 500 divadelních
představení. Festival se již od počátku těší vysoké divácké
návštěvnosti, cestu na něj si pravidelně najde více jak dva tisíce
diváků.
Na festivalu se představily i místní soubory, v posledních letech
DS Karla Čapka, DS Jana Lišky - TJ Sokol Třešť, DS Tylovi vrazi…
V rámci Třešťského divadelního jara se denně vydává festivalový
zpravodaj OKO. V něm se návštěvníci a čtenáři dozvědí informace
o programu, souboru, hře, která bude v ten den odehrána. Navíc je
možné si přečíst recenze her z pera tříčlenné poroty, nebo si
prohlédnout fotografie. V rámci doprovodného programu festivalu se
konají i výstavy na nejrůznější témata.
Festival přináší radost nejenom divákům, ale i samotným hercům
a všem, kteří se na jeho průběhu podílejí. Ať festival „Třešťské
divadelní jaro“ žije ještě mnoho dlouhých let.

Více na www.trest.cz.

