
 
Festival 13+ 

Divadelní přehlídka nejen pro teenagery, 5. ročník, 27. - 30. listopadu 2013 v Divadle v Dlouhé 

Uvedením nového titulu souboru Športniki Simply Clever skončil v sobotu 30. listopadu 2014 pozdě 

večer 5. ročník Festivalu 13+. Všechna festivalová představení byla vyprodaná a setkala se 

s mimořádným ohlasem mladých i starších diváků, včetně standing ovation po Richardovi III. 

Klicperova divadla z Hradce Králové i po Cyranovi bratislavského Túlavého divadla. Hodnotné ceny 

byly rozdány v tombolách, festivalová zeď popsána dojmy i vzkazy, fotosoutěž nadále probíhá. 

Inspirativní beseda s tvůrci Maryši z Činoherního studia Ústí nad Labem bude mít jistě pokračování 

i v příštím ročníku, který je plánován od 15. do 18. října 2014.  

Od 27. do 30. listopadu se v Divadle v Dlouhé konal 5. ročník divadelní přehlídky určené mladým 

diváků od 13 let výše. Představila se na něm mimopražská divadla, která se tvorbě pro tuto 

specifickou věkovou skupinu věnují dlouhodobě a velmi úspěšně. Festival zahájilo Činoherní studio 

Ústí nad Labem s razantní úpravou Maryši bratří Mrštíků, po které následovala beseda s režisérem 

Filipem Nuckolsem a představiteli hlavních rolí Klárou Krejsovou a Janem Plouharem.  

 

Dvakrát (dopoledne pro školy a večer pro veřejnost) hrálo ostravské Divadlo Petra Bezruče, které 

uvedlo Pěnu dní podle románu Borise Viana v režii Anny Petrželkové. Jinou možnost současné 

interpretace klasiky znamenal Shakespearův Richard III. v úpravě a režii Davida Drábka (Klicperovo 

divadlo, Hradec Králové), který vzbudil nadšený ohlas zcela vyprodaného Divadla v Dlouhé. Původní 

text přivezlo plzeňské Divadlo Alfa – Pirat07&QueenOfLove v režii Petra Vodičky. Host ze Slovenska – 

bratislavské Túlavé divadlo a jeho Cyrano – prověřil schopnost mladého publika rozumět slovensky, 

což zjevně nebyl žádný problém. Závěrečný den festivalu nabídl představení dvě - autorskou 

inscenaci ostravského Divadla loutek Šaryk vzpomíná a půvabnou novinku skupiny Športniki Simply 

Clever.  

 

Festival nabídl také doprovodný program (vystoupení tanečního studia Dance perfect), tombolu ve 

spolupráci s partnery, fotosoutěž o ceny či letošní novinku - festivalovou zeď k vyjádření dojmů a 

názorů diváků. Hrálo se dopoledne pro školy a večer pro veřejnost včetně Klubu mladých diváků.  

 

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

festivalové vstupné pro studenty 100 Kč. 


