Závěrečná zpráva 15. ročníku Open Air Program
Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů

15. ročník OPEN AIR PROGRAM proběhl 21. - 30. června 2014 v Hradci Králové. Jeho
pořadatelem byla kulturní neziskovka kontrapunkt. Za téma letošního půlkulatého ročníku jsme zvolili
Open Metamorphosis, které nejlépe vystihuje proměnu posledních 10 červnových dní, kdy se
poklidný Hradec Králové mění v „endemický“ životaplný prostor, kde si scénické umění nachází
ty nejvhodnější podmínky pro svoji nerušenou existenci, proměňuje se i Open Air Program, jeho
tým, umělci, obyvatelé a festivaloví návštěvníci.
Desetidenní program pod širým nebem představil 271 divadelních a hudebních produkcí, vystoupilo
na něm 150 souborů, které svá představení odehrály na 14 oficiálních a dalších několika free scénách
historického centra města, navštívilo jej 56 tisíc diváků.

Festivalové centrum - Villa Mysteria
Festivalové centrum se letos uhnízdilo v budově bývalého Záložního úvěrního ústavu v Tomkově ulici
č. p. 177. Novobarokní budova do loňského roku sloužila coby Ústřední půjčovna knihovny města
Hradec Králové. Ve Ville Mysteria, jak jsme prostor nazvali, nalezli návštěvníci nejen festivalové
informační centrum, ale také chill-out zónu a např. fotografickou výstavu Divadelní atmosféra. Na
vizuální proměně interiéru a jeho místností spolupracovali studenti FAMU, výtvarníci z UMPRUM, a
královéhradecké ateliéry Kokpit a UPUPAEPOP. Atmosféru Villy Mysteria po celou dobu festivalu
dotvářela světelná instalace Shadow Machinery vytvořená Institutem světelného designu.
Podkroví obsadily instalace Kurta Gebauera, Dagmar Šubrtové, Markéty Jáchimové, Jana Karpíška,
Diany Winklerové, Tomáše Kubačky a Martina Zemanského. Ke zhlédnutí byly také hmyzí ilustrace
Evy Hronovské, které vytvořila pro letošní vizuál Open Air programu. Druhý festivalový víkend se
prostory Villy proměnil v prodejní designový market, na kterém se představili nezávislí tvůrci a malá
studia se svými originálními produkty. Každý den mohli návštěvníci přicházet na cyklus autorských
čtení „Nastražte uši“ nebo zde nalezla útočiště některá divadelní a filmová představení.

Open Program
Každý den se v rámci venkovního programu odehrálo průměrně 20 produkcí zahrnujících téměř
všechny žánry divadla – činohru, loutky, pohybové, experimentální, performance, autorské,
improvizace – které předvedly soubory z celé České republiky.
V letošním hlavním programu vystoupila divadla VOSTO5 tradičně se Stand´artním kabaretem a vloni
na festivalu premiérovaným Soubojem Titánků, brněnští Služebníci lorda Alfreda s improvizační show
Jukebox, Ústav Úžasu s představením Viktorka na Řípu a Depresivní děti toužící po penězích uvedli
Loni v Marienbadu. Olomoucké divadlo Na cucky vytvořilo přímo pro prostory labské náplavky
představení Hedoné, které odehrálo po dva večery na obou březích Labe a v parčíku u Novákových
garáží.

Po loňském úspěchu The Psychedelic Kidnap Experience do Hradce opět zamířila londýnská
skupina soustředěná kolem mima a performera Daniela Hernandeze. Jeho družina opět unášela
diváky, aby je podrobila divadelnímu rituálu a nechala je vést snovým světem prožitků, vizí, magií a
zábavou.
I letos byl také ponechán prostor divadelním společnostem, které přijely představit to nejlepší ze
svého repertoáru. Ve svých šapitech se tak představil Stan nočního kozodoje, UMSKUP a
královéhradecká Q10, která rozbila své modročervené šapito na Kavčím plácku. V divadelních
autobusech uvedlo svá představení Divadlo Bufet a Sunshine Cabaret přijel seznámit diváky
s Tajuplným světem včel.
Na Pivovarském náměstí proběhl ve dnech 26. – 27. 6. minifestival nového cirkusu, vystřídaly
soubory česko-švýcarských Cie des Pieds Perchés a pražská uskupení Cirkus Mlejn, Cirkus Fruktus,
TeTy, Arte Levite a další.
Hudební program
Doprovodný hudební program nazvaný Open Air music Metamorphosis! v návaznosti na letošní
téma festivalu prezentoval různé proměny hudebních stylů a žánrů v odlišném prostředí, které
zpravidla korespondovalo s charakterem příslušné produkce a prolínalo hudbu s vizuálním a
výtvarným uměním a světem filmu a divadla.
Již po divokém warm-up večírku, který mj. obstarala Anežka Hošková z uměleckého kolektivu AM180
bylo jasné, že letošní dramaturgie je postavená zejména na nových jménech na české nezávislé
scéně a obdobných hostech ze zahraničí zahrnující na tři desítky produkcí na rozličných místech.
Oživili jsme tradičně Žižkovy sady, Malé náměstí, pódium na Pivovarském náměstí, ulice a zákoutí
historického centra města, kapli Městské hudební síně a mnohé další zákoutí města.
K pomyslným vrcholům hudebního doprovodného programu patřil především svým charitativním
rozměrem koncert The Tap Tap, kterým vyvrcholil den oslav obecně prospěšné společnosti Skok do
života.
Většina dalších produkcí pak naplňovala vysoký standart ačkoliv oscilovala v různorodých vodách
hudebních stylů a směrů. Vynikala vystoupení zahraničních hostů, amerických freejazových Les
Rhinocéros, francouzského zvukového experimentátora jménem Antez, berlínského folktronického
dua Kiki Bohemia & Sicker Man či osobité slovenské písničkářky zvoucí se Katarzia.
Večerní a noční produkce ve stanech a šapitó na několika místech žily tancem a tak jste si mohli užít,
rozverný djset Shaliny alias Zuzany Fuksové z Čokovoko, beaty Call me Radeq (fotograf Radek
Brousil) či energické sety moderátorů a djs Radia Wave a mnohé další.
Tuzemská scéna, včetně té hradecké, nabídla nové objevy jakými jsou Kalle, LO/VE, Mayen či Tom
Holič, kabaretní vystoupení 2Singles či Mušnula nebo i písničkáře Eliáše Jeřábka, který se dalšími
téměř dvěmi desítkami hudebníků zúčastnil dalšího ročníku Fete de la Musique / Svátku hudby
2014. Hudební program prostě nejen bavil, ale také obohacoval hudební podvědomí návštěvníků.

Doprovodný program
Návštěvníci se také budou moci v průběhu celého festivalu libovolně zúčastňovat nejrůznějších
tanečních a pohybových workshopů. V Žižkových sadech nebo na Malém náměstí se mohou naučit
základům brazilského tance forró, čardáše, lindy hop nebo capoeiry. I letos jsme mysleli na rodiče
s dětmi, vedle každodenních představení pro děti, připravily další hradecké neziskovky volnočasové
aktivity a kreativní dílny. O první víkendu to bude také oblíbený bleší trh Open Šmelitex a na
Pivovarském náměstí vznikne ve spolupráci s BioCentral a Letní filmovou školou v Uherském Hradišti
letní kino.
Regionální network Nová síť přivezl do Hradce svůj projekt Kulturní zpovědnice, který usnadňuje a
zkvalitňuje komunikaci mezi veřejností, politickou garniturou, umělci a organizátory kulturních akcí.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Město Hradec Králové se na 10 festivalových dní opět probudilo ze svého klidného rytmu a stalo se
díky živému umění evropskou metropolí. Věříme, že Open Air Program se svým tématem a všemi
produkcemi k této jedinečné atmosféře významně přispěl
Open Air program je od roku 2000 tradiční součástí Mezinárodního festivalu Divadlo evropských
regionů, koná se každoročně v posledních 10 červnových dnů v Hradci Králové. Jedná se o
desetidenní nesoutěžní přehlídku tuzemského a zahraničního převážně divadelního umění, která má
pro svou uměleckou otevřenost a diváckou přístupnost v rámci území ČR zcela výlučný charakter.
Představení se odehrávají na téměř 20 scénách pod širým nebem, v historickém centru města,
účastní se ho na 150 souborů či jednotlivců, kteří odehrají na 200 představení, venkovní část festivalu
navštíví přibližně 50 tis. diváků a jako takový se nejvíce připomíná OFF program festivalu v Avignonu.
OAP se řadí mezi přední české divadelní události a je zařazeno mezi prestižní akce podporované
městem v programu Calendarium Regina.
Statistiky 2014
140 přihlášek došlých do 31. 1. 2014, 53 představení v tzv. výběrové dramaturgii
Do programu bylo zahrnuto 271 produkcí (koncerty, výtvarné instalace, pouliční divadla, volnočasové
aktivity, diskuze atd.)
Doprovodný program čítal: výstavy, instalace, workshopy, bazar OpenŠmelitex, desénový market,
diskuzi
V roce 2013 – 250 produkcí
Festivalové scény:
Odhad návštěvnosti letošního ročníku je 56 tisíc diváků, a to vzhledem ke kapacitám jednotlivých
hracích scén.
Open Air Program tým
Martina Erbsová – ředitelka
Barbora Holanová – výkonná produkce

Andrea Moličová – guest servis
Zdeněk Konečný – hudební dramaturg a media
Zdeněk Charvát a Oldservis.cz – technické zajištění produkcí
Stanislav Barnet – technické zajištění festivalu
Eva Hronovská – vizuální koncept
Jakub Horský – vizuální koncept
Jindřich M. Pavlíček – DeSiGN
Jan Hamet – architektonická spolupráce
Adam Svoboda - webdesigner
Karolína Pláničková – web aktualizace
Šárka Ziková – šéfredaktorka Open News
Jan Slavíček, Šimon Levitner, Zuzana Průchová – foto a výtvarná spolupráce
Natálie Barcalová a Aneta Kohoutová - videozpravodajství
a další a další…
Partneři 15. ročníku Open Air Programu
Generální partner
Statutární město Hradec Králové, Calendarium Regina
Hlavní partneři
Ministerstvo kultury, Královéhradecký kraj, Královéhradecká provozní a.s., Hradecká lesní a dřevařská
společnost a.s.
Partner
Klicperovo divadlo, o. p. s., Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla, o. p. s., Rodinný
pivovar BERNARD a. s., Technické služby města Hradec Králové, Hotel Černigov, Oldservis.cz
Média
Tisk
Respekt, Fullmoon, A2
Rádia
Country Radio, Český rozhlas Radio Wave, Český rozhlas Hradec Králové
Televize
V1 východočeská televize
e-ziny
Divadlo.cz, Kulturissimo.cz, Hradeckralove.cz, StudentPoint.cz
Prostory
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s. r. o., Radnice a.s., Správa nemovitostí
Královéhradeckého kraje a. s., Klub č. p. 4, Café Náplavka
Spolupráce
Královéhradecké organizace
MENU, Bio Central, Nová síť, Volné sdružení východočeských divadelníků, IMPULS Hradec Králové,
centrum podpory uměleckých aktivit, ProstorPRO o. p. s., Skok do života, o. p.s., Oblastní charita
Hradec Králové, Bistro u Dvou přátel, RC Amátka, o. s. Salinger, upupaepop, Hkfree, Cimra
Kulturní festivaly
Encounter Brno, Divadelní svět Brno, Letní filmová škola Uherské Hradiště, Tanec Praha, Svátek
hudby / Fête de la Musique

Kompletní program na všechny dny a všechny scény, stejně jako další praktické informace
naleznete na www.openairprogram.cz
15. ročník Open Air Program pořádá kulturní neziskovka kontrapunkt, z. s.
kontakt:
Martina Erbsová, ředitelka
martina@openairprogram.cz, tel. 775 618 414, www.openairprogram.cz

16. ročník Open Air Program se uskuteční opět v červnu 2015.

