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Hradce Králové i letos roztepe živé umění v ulicích
Open Air Program Hradec Králové se letos vlije do žil města ve dnech od 22. do 29.
června. V pořadí 19. ročník nabídne desítky divadelních, hudebních a doprovodných
produkcí. Od činohry, alternativního divadla, tance a performance po improvizaci,
stand-up comedy, autorská představení, pohádky či loutkové divadlo. Nesoutěžní
přehlídka amatérských i profesionálních souborů, která se koná na 14 otevřených
scénách, je součástí festivalu Divadlo evropských regionů, který spolupořádají
Klicperovo divadlo a Divadlo Drak.
Bohatý program Open Air Programu hradeckému publiku ukáže to nejaktuálnější dění na
půdě současného amatérského divadla i čerstvě profesionalizované alternativní scény.
Letošní 19. ročník nabídne absurdní komedii Divoké historky v podání Divadla Tramtarie,
kreaci na pomezí stand-up comedy a divadla Čecháčci a Čoboláci Filipa Tellera a Pavola
Seriše, Divadlo Spektákl specializující se na klasické tituly české i světové literatury
tentokrát s Dostojevského Uražení a ponížení, site-specific inscenaci Václav Havel: Moc
bezmocných v provedení angažovaného Divadla Feste nebo Studio Damúza s vrcholným a
stále aktuálním textem české literatury Maryša LIVE, kde se v roli Lízalky představí Vanda
Hybnerová. Ani letos nebudou chybět stálice jako Vosto5, Divadlo Bufet nebo UMSKUP. V
rámci hudebního programu přivezou své nezaměnitelné hity Opak Dissu, stan v Žižkových
sadech promění v Mekku rock’n’rollu Lazer Viking, k večernímu rozjímání a lehkému
pohupování zahraje duo Tomáš Palucha. Novinkou letošního ročníku jsou tzv. živé hry.
Veřejné hraní počítačových her Limbo nebo Chuchel živě doprovodí kapela DVA i DJ
Ventolin!
Tepem Hradcem
Aby se festival každoročně vyvíjel a mohl divákům i vystupujícím souborům nabízet nové
zážitky a vjemy, přichází rok co rok s novým tématem. A nejinak je tomu i letos. „V průběhu
osmi festivalových dnů bude naším leitmotivem roztepání Hradce. Ať už pomocí divadelních
představení, koncertů, herců, návštěvníků, ale nově i širokého spektra volnočasových aktivit.
Open Air Program bude tepat Hradcem a opět vnese novou energii do královéhradeckých
ulic.” dodává nová ředitelka festivalu Barbora Holanová.
Video spot k letošnímu ročníku můžete vidět na tomto odkaze.
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