
 

Festival Dítě v Dlouhé, 20. ročník, 18. – 22. dubna 2018 v Divadle v Dlouhé 

Jubilejní 20. ročník soutěžní přehlídky pro dětské publikum Dítě v Dlouhé probíhal od středy 18. do 

neděle 22. dubna v pražském Divadle v Dlouhé. Závěrečný koncert písní z rodinných inscenací 

hostitelského divadla Dětské písně z Dlouhé byl uveden mimo soutěž, takže v jeho průběhu mohli být 

vyhlášeni letošní vítězové. Držitelem Ceny Vojty Šálka, udělované na základě hlasování diváků, se stala 

inscenace Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel v podání Jihočeského divadla z Českých Budějovic (scénář 

a režie Jiří Jelínek).  

Odbornou Cenu Dítko, kterou od roku 2016 udělují studenti Divadelní vědy FF UK Divědové, získaly letos 

rovnou dvě inscenace - Pozor, děti, přijela k nám pouť! mosteckého Divadla rozmanitostí (režie Jiří 

Ondra) a Bílý tesák Divadla DRAK z Hradce Králové (scénář, režie a dramaturgie Jakub Vašíček a Tomáš 

Jarkovský). Odůvodnění tohoto rozhodnutí najdete zde a reflexi všech festivalových představení na blogu 

Divědů. 

Jedenáct festivalových představení v podání devíti většinou mimopražských souborů vidělo více než 

3 200 převážně dětských diváků, kteří přišli dopoledne se školou, odpoledne s Klubem mladých diváků, 

večer nebo o víkendu s rodiči či prarodiči. Svůj titul si na festivalu mohli vybrat diváci všech věkových 

kategorií, od půlročních batolat po hravé dospělé, a výborná návštěvnost potvrdila, že o divadlo pro děti 

malé i větší je i po dvaceti letech od založení festivalu Dítě v Dlouhé stále zájem. 

Autorkou ilustrací v katalogu a dalších výtvarných prvků letošního festivalu byla Veronika Bratrychová, 

která zároveň vedla výtvarnou dílnu na víkendovém jarmarku. Motivy z katalogu, který dětem představil 

nejrůznější divadelní profese, se objevily i na festivalových plackách, notýscích a baloncích, které zaplnily 

Divadlo v Dlouhé i přilehlou pasáž. 

20. ročník festivalu Dítě v Dlouhé se konal pod záštitou ministra kultury Ilji Šmída a podpořilo jej Hlavní 

město Praha, Ministerstvo kultury ČR a Státní fond kultury ČR. 

 

 

https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/festivaly/dite-v-dlouhe-2018/
https://www.jihoceskedivadlo.cz/porad/2152-bruncvik-aneb-jak-lev-do-znaku-prisel
http://divedove.blogspot.cz/
http://www.divadlo-rozmanitosti.cz/cz/repertoar/co-hrajeme/pozor-deti-prijela-k-nam-pout/
http://draktheatre.cz/show/bily-tesak/
https://www.divadlovdlouhe.cz/res/archive/036/012421.pdf?seek=1524409392
http://divedove.blogspot.cz/
http://veronikabratrychova.wixsite.com/portfolio
https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/festivaly/dite-v-dlouhe-2018/


Program festivalu 

 

Středa 18. 4.       

10.00 Jola / Taneční studio Light, Praha 

14.00 Jola – zadáno pro KMD 

19.00 Pozor, děti, přijela k nám pouť! / Divadlo rozmanitostí, Most 

 

Čtvrtek 19. 4.     

10.00 Tobiáš Lolness / Divadlo J. K. Tyla, Plzeň 

19.00 Bílý tesák / Divadlo DRAK, Hradce Králové 

 

Pátek 20. 4.        

10.00 Komáři se ženili / Naivní divadlo Liberec     

19.00 Tři siláci na silnici / Divadlo Alfa, Plzeň 

 

Sobota 21. 4.     

9.30 + 11.00 Jak dělá ryba / Divadlo Polárka, Brno   

15.00 Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel / Jihočeské divadlo, České Budějovice 

 

Neděle 22. 4.     

15.00 Dětské písně z Dlouhé - koncert 

https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/dite-v-dlouhe/jola-tanecni-studio-light/
https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/dite-v-dlouhe/jola-tanecni-studio-light/
https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/dite-v-dlouhe/pozor-deti-prijela-k-nam-pout/
https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/dite-v-dlouhe/tobias-lolness/
https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/dite-v-dlouhe/bily-tesak/
https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/dite-v-dlouhe/komari-se-zenili/
https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/dite-v-dlouhe/tri-silaci-na-silnici/
https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/dite-v-dlouhe/jak-dela-ryba-divadlo-polarka-brno/
https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/dite-v-dlouhe/bruncvik-aneb-jak-lev-do-znaku-prisel/
https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/dite-v-dlouhe/detske-pisne-z-dlouhe/

