
 

Od 11. do 16. ledna 2017 se v pražském Divadle v Dlouhé koná 8. ročník Festivalu 13+, divadelní 

přehlídky nejen pro teenagery. Program nabídne osm inscenací pro mladé diváky od 13 let výše, a to 

převážně v podání mimopražských divadel, která se tvorbě pro tuto specifickou věkovou skupinu 

věnují dlouhodobě a velmi úspěšně. Některé soubory na Festivalu 13+ už hrály, např. Činoherní studio 

Ústí (My děti ze stanice ZOO), brněnský Buranteatr (Univerzální sci-fi) či Klicperovo divadlo Hradec 

Králové (Pěna dní), jiné se na něm představí poprvé: Západočeské divadlo Cheb (Rychlé šípy 

RELOADED) a Divadlo na cucky Olomouc (Můj BF). Festivalová sobota 14. ledna pak bude vyhrazena 

současným studentům DAMU (Tisíc tuctů) a JAMU (Hodinku na Štědrý den). Festival již poněkolikáté 

zahájí premiéra nového komorního titulu hostitelského Divadla v Dlouhé, tentokrát to bude autorská 

pohybová inscenace Adély Laštovkové Stodolové Dating v osmi. Většinu hostujících inscenací 

uvedeme v pražské premiéře. 

Autorkou výtvarné stránky festivalu je letos mladá výtvarnice a ilustrátorka Sofie Tobiášová, která 

vedle hlavního vizuálu vytvořila také komiksové stripy, jež postupně uveřejňujeme na Facebooku 

Divadla v Dlouhé. 

Festival 13+ pořádá Divadlo v Dlouhé za přispění svého zřizovatele hl. m. Prahy a s podporou Státního 

fondu kultury. Všechna festivalová představení se zaměřují na publikum v teenagerovském věku, což 

je v domácí divadelně-festivalové nabídce zcela výjimečné. Výjimečné je i festivalové vstupné pro 

studenty 100 Kč. 

 

Program festivalu 

 

Dopolední představení pro školy 

 

Čt 12. 1. 10.00 Činoherní studio, Ústí nad Labem 

Christiane F., Kai Hermann, Horst Rieck My děti ze stanice ZOO 

„Mám to pod kontrolou. Přestat můžu kdykoliv, ale nemám na to náladu.“ Dramatizace známého 

knižního bestselleru o životě patnáctileté Christiany F. 

Režie Michal Skočovský 

 

http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/festivaly/festival-13-8-rocnik-2017/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/my-deti-ze-stanice-zoo/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/univerzalni-sci-fi/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/pena-dni-hradec/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/rychle-sipy-reloaded/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/rychle-sipy-reloaded/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/muj-bf/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/tisic-tuctu/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/hodinku-na-stedry-den/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/dating-v-osmi/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/festivaly/festival-13-8-rocnik-2017/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/my-deti-ze-stanice-zoo/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/festivaly/festival-13-8-rocnik-2017/


Pá 13. 1. 10.00 Divadlo na cucky, Olomouc 

Silvia Vollmannová a kol Můj BF 

Jsou dva. On a jeho „BF“. Ona a její „BF“. Pořád spolu. Spolu se mají, hrají, zrají. Jen jestli „Forever“? 

Scénář a režie Silvia Vollmannová 

Po 16. 1. 10.00 Klicperovo divadlo, Hradec Králové 

Boris Vian Pěna dní  

Nevšední milostný příběh nejen pro notorické snílky. 

Adaptace a režie SKUTR 

 

Večerní a podvečerní představení pro všechny od 13 let 

 

St 11. 1. 19.00 Divadlo v Dlouhé - ST[ART] / Krátká Dlouhá, premiéra 

Jan Bílý Dating v osmi 

Na začátku byl muž a žena, ale pak se objevily komplikace. Divadlo o tom, co všechno si bereme s 

sebou na první rande. 

Režie, výprava a choreografie Adéla Laštovková Stodolová 

 

Čt 12. 1. 19.00 BURANTEATR, Brno 

Michal Isteník, BuranTeatr a Šimon Caban Univerzální sci-fi 

Ryze buranský pohled na jeden z nejlákavějších žánrů pod taktovkou divadelního mága Šimona 

Cabana. 

Režie Šimon Caban 

 

Pá 13. 1.  19.00 Západočeské divadlo v Chebu 

Janek Lesák podle Jaroslava Foglara Rychlé šípy RELOADED 

Příběh chlapců, kteří kdysi bývali Šípáci. 

Režie Janek Lesák 

So 14. 1. 17.00 KALD DAMU, Praha 

Tisíc tuctů  

Autorská adaptace několika povídek Jacka Londona s loutkami a kartony 

Scénář a režie Jakub Maksymov 

So 14. 1.  19.00 JAMU, Brno 

Hodinku na Štědrý den 

Scénický koncert z písní Jiřího Bulise 

Hudební aranžmá a nastudování Dada Klementová Režie Petr Štěpán, Mirek Ondra 

Ne 15. 1. 19.00 Klicperovo divadlo, Hradec Králové 

Boris Vian Pěna dní  

Nevšední milostný příběh nejen pro notorické snílky. 

Adaptace a režie SKUTR 

 

 

 

http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/muj-bf/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/pena-dni-hradec/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/dating-v-osmi/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/univerzalni-sci-fi/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/rychle-sipy-reloaded/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/tisic-tuctu/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/hodinku-na-stedry-den/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/pena-dni-hradec/


Festivalová sobota 14. ledna se studenty DAMU a JAMU 

Autorská adaptace povídek Jacka Londona a scénický koncert z písní Jiřího Bulise 

 

 

 

 

 

http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/hodinku-na-stedry-den/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/tisic-tuctu/

