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Slavnosti divadla v osmidenním narozeninovém maratonu
Divadelní festival v Hradci Králové letos oslaví hned dvě výročí – 25 let festivalu Divadlo
evropských regionů a 20 let jeho Open Air Program. Narozeninový týden plný divadelních,
hudebních a doprovodných akcí se bude konat ve dnech od 21. do 28. června. Hradec Králové
tak po roce opět ožije činohrou, alternativním divadlem, tancem, performance, pohádkami,
loutkovým divadlem i improvizací. Chybět nebudou ani koncerty a večerní DJ sety.
Hradeckému publiku Open Air Program nabídne přehlídku aktuálního dění z oblasti současného
amatérského divadla i profesionální alternativní a nezávislé scény. Divadlo D21, které se zaměřuje
na neotřelá zpracování klasických textů, přiveze do Hradce Válku s mloky, temný čapkovský
kabaret, který žádného diváka nenechá na suchu. Soubory Bratři v tricku a Holektiv, které se
pohybují na pomezí nového cirkusu, se rozhodly spojit smysl pro humor, sebeironii a akrobacii,
žonglování a klaunérii jim vlastní v inscenaci Lov. Mysliveckou romanci plnou cirkusových trofejí
představí v hradecké Městské hudební síni. Koně Bigoně, různorodá skupina studentů Katedry
alternativního a loutkového herectví na pražské DAMU, přiveze pohádkový horor J+M – o Jeníčkovi,
Mařence, Perníkové chaloupce a hladomoru. S inscenací na motivy nejznámějšího francouzského
lidového příběhu o Modrovousovi vystoupí soubor Děvčátko a slečny, který vznikl pro festival
Theatrum Kuks.
Co si myslí mladí lidé o rozpadu Československa? Na to se budou snažit odpovědět dva čeští a dva
slovenští herci v koprodukční inscenaci 1993 Divadla na cucky a bratislavského DPM. S humorem,
ironií a snahou lépe se poznat. Absolventská inscenace studentky režie Viktorie Vašové inspirovaná
osobností matematičky Ady Lovelace diváky pozve na salónní večírek ADA, kde se racionální změní
v poetické a intuitivní v exaktní. Představení o tom, jak láska k vědě a strojům ovlivní vnímání
prostředí kolem nás. S Venuší ve Švehlovce, pražskou platformou pro autorské a nezávislé divadlo,
se pak diváci budou moci potkat rovnou třikrát, v rámci inscenací Co čumíš II, One Night Stand Up
a Zánik domu Usherů. Budoucí soužití robotů a lidí se pokusí poodhalit inscenace Display of the
Shame v režii brněnského Divadla Feste.
Nouze nebude ani o hudební zážitky. Například se svým novým projektem Antigona do Hradce
přijede hudební experimentátorka Katarzia. Hudební stan mimo jiné rozezní cenou Apollo za album
roku oceněné Čáry života. Své DJ sety zahraje DJ Casablanka nebo Mutuju.
Letošní jubilejní ročník naváže na úspěšný loňský debut a opět představí tzv. živé hry. V rámci
veřejného hraní počítačových her kapela DVA tentokrát doprovodí Botaniculu. K fenomenální hře
Inside zahraje hudebník BONUS. Chybět nebude ani otevřený Playstation battle v legendární
bojovce Tekken 2 za živého doprovodu hudebního projektu B4.

Oslava
Jako předchozí ročníky má i ten letošní své hlavní téma. „Společně se zástupci Klicperova divadla
a Divadla Drak, kteří jsou organizátory 25. ročníku Divadla evropských regionů, jsme se shodli, že
leitmotivem festivalu bude OSLAVA. Takové výročí si zaslouží pořádnou ceremonii s dávkou
chlebíčků, patosu a dárků. Jeden dlouhý večírek se vší pompou a radovánkami. Divadelní salvy se
ponesou celých osm dní historickým centrem Hradcem Králové.” vysvětluje ředitelka Open Air
Programu Barbora Hodonická.
Open Air Program, nesoutěžní přehlídka amatérských i profesionálních souborů, která se koná na
16 otevřených scénách, je součástí festivalu Divadlo evropských regionů, který spolupořádají
Klicperovo divadlo a Divadlo Drak. Festival Open Air Program Hradec Králové pořádá kulturní
neziskovka kontrapunkt.
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