
 
Divadelní přehlídka nejen pro teenagery 
Divadlo v Dlouhé 23. - 27. listopadu 2011 
 
Od 23. do 27. listopadu 2011 patřilo Divadlo v Dlouhé mladým divákům od 13 let výše, jimž je vždy 
určena tato nesoutěžní divadelní přehlídka. Letošní třetí regulérní ročník navštívilo 2 523 diváků, 
návštěvnost dosáhla 98,4% a ohlasy ze strany publika i hostujících souborů byly velmi pozitivní.  
V programu se střídala představení činoherní i loutková, v podání divadel profesionálních, 
studentských i amatérských, doplněná také koncertem. Po dvou dopoledních představeních se pro 
přihlášené školy konala soutěž na téma pravidel společenského chování, pořádaná ve spolupráci 
s nakladatelstvím Grada, po večerních představeních se losovala tombola, do níž věnovali ceny 
sponzoři festivalu. 
 
Festival 13+ pořádá Divadlo v Dlouhé za přispění svého zřizovatele hl. m. Prahy a s podporou 
Ministerstva kultury ČR a Nadace Život umělce. Všechna festivalová představení i doprovodný 
program se zaměřují na publikum v teenagerovském věku, což je v domácí divadelně-festivalové 
nabídce zcela výjimečné.   
 
Na velké scéně se vedle hostitelského Divadla v Dlouhé letos představilo ostravské Divadlo Petra 
Bezruče s inscenací mladé režisérky Anny Petrželkové Romeo a Julie a brněnský Buranteatr 
s autorskou variací na téma Molièrova Misantropa. Na forbíně a ve foyer se hrály komorní inscenace: 
hravá evokace staré Prahy Pražské legendy (Geisslers Company, Kuks), první českoslovinská loutková 
soap opera domýšlející osudy známých dětí z Bullerbynu Back to Bullerbyn (Športniki, Slovinsko), 
surfařské podobenství nejen o pohodě na pláži Vlna (Tate iyumni, Praha) a divadelní roadmovie o 
jedné začínající kapele Kdo chce zabít Beatles? (Divadlo Tramtarie, Olomouc). Program obohatil také 
koncert „okouzlujícího ženského pěveckého tělíska s doprovodem" - Jelení loje. 
 
   

   
 
Back to Bullerbyn     Jelení loje 
 
(Foto Irena Vodáková) 
 
Za podporu děkujeme i dalším partnerům festivalu: Boardbox, Styx Underwear, Mad Croc, CPI Hotels, 
Grada, Rimmel, Miss Sporty, Student Agency, dovolena.cz, nakladatelství Paseka, Toxique, Radio 
Spin, Fajn Radio, Wild Cat, Týden, Instinkt, Seznam.cz. 
 


