Loutky v nemocnici v NOCI

There are no translations available.
Praha 16. 11. 2018: Loutky v nemocnici se letos poprvé připojují k evropskému projektu Noc
divadel. V nemocnicích v Praze, Brně a Ostravě navštíví pacienty po setmění s výjimečným
programem! Pro malé i velké diváky upoutané na lůžku si členové týmu připravili speciální
divadelní návštěvy. Chystají proměnit ospalou víkendovou atmosféru u pacientů na pokojích,
ale i prostřednictvím velkých představení v hernách i společenských místnostech nemocnic.

„Symbolicky začínáme těsně po setmění 17.11. již v 17 hodin 11 minut a pak poplujeme
jednotlivými odděleními nemocnic. O víkendu, je v nemocnicích obzvlášť smutno a nuda. Ti, co
alespoň trochu mohou, jsou v pátek propuštění, a tak je každá druhá postýlka prázdná. I počet
vyšetření je menší, a tak se čas táhne ještě víc než jindy. Když z nemocnice odejdou poslední
návštěvy, jako by se úplně zastavil. Jsme si jistí, že tuto sobotu po setmění roztočíme ručičky
hodinek naplno!“ říká Marka Míková principálka Loutek v nemocnici.

V sobotu navštívíme nemocnice v Praze, Brně a v Ostravě. Ve Fakultní nemocnici Motol kromě
návštěv dětských pacientů připravujeme v Centru následné péče pro zdejší seniory exkluzívní
předpremiéru nové inscenace Malý princ.

S prací Loutek v nemocnici se můžete seznámit i vy. Právě příběh Antoina de Saint-Exupéryho
uvedeme v premiéře 1. prosince v Divadle Minor
v rámci předvánoční prezentace naší práce pro veřejnost. "Přidáváme se k projektu Noc
divadel, i když naše prkna, co znamenají svět jsou většinou linoleum, které je cítit dezinfekcí.
dodává Míková.

Noc divadel v ČR, kterou koordinuje Institut umění – Divadelní ústav od roku 2013, se díky
stovkám akcí ve zhruba 40 městech a místech ČR stala jedním z největších divadelních svátků.
www.nocdivadel.cz
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