Tichá jelení
festival Advent túra
1
6.
loutkový

Jungmannova 93
Roztoky

V ateliéru „Plechárna“

10.30

sdružení Roztoč

18.30

4 měsíce Osla

Divadlo Jednoho Edy

O nepořádném křečkovi

12.00

Byl jednou jeden polní křeček jménem
Bohouš, který byl největší machr
v okolí a nějak si zapomněl udělat
zásoby na zimu… Pohádkový příběh
o Bohoušovi, kterak se vypořádá
s hladem, se zimou, a hlavně se svojí
obrovskou vychloubačností a nechutí
uklízet.

Aneta Františka Holasová

Lumír včelaří

autorské představení dětské knihy

Představení pro děti od 2 do 100 let

11.15

Medvěd Lumír, hlavní postava této
dětské knihy, provází čtenáře celým
včelařským rokem: od podletí až
k medobraní, kde včely berou vosk
k stavbě svého díla, co je to propolis
a k čemu slouží, jak funguje včelí
společenství a kdo co v úle dělá.

Divadlo jednoho Edy

Jak sloni k chobotu přišli
V dávno a dávno minulých dobách
sloni neměli chobot. Měli jen malý,
vypoulený nos, kterým mohli vrtět jen
za strany na stranu… a v těhle dobách
žilo jedno nenasytně zvědavé slůně.
Loutkové představení o tom, jak sloni
k chobotu přišli - vždyť to přece máte
už v názvu.

12.30

Medový oběd
Dílna malování perníčků
a adventní polévka z krmelce

Evropské centrum romské hudby
v Praze ve spolupráci se scénografkou
a výtvarnicí Terezou Sléhovou
představuje scénický tvar na rozhraní
autorské loutkové inscenace,
výtvarné performance a hudebního
klipu.
Představení pro diváky od 12 let

20.00
Divadlo jednoho Edy

Červená Karkulka 4:
Den červeného čepečku

„…Nastal den, kterého jsem se tolik
obávala! Den červeného čepečku!
Tímto tě má dcero křtím na jméno
Karkulka. Červená Karkulka. Ve
jménu babičky, matky a dcery... Jdi
přímo za nosem, nikde se nezastavuj,
nesejdi z cesty a hlavně: nedívej se mu
do očí !!!“

Představení pro dospělé diváky

Představení pro děti od 3 do 100 let

21.00
Divadlo DNO

REVUE1

Víte, co se stalo 1. 12. 1789?
Víte, kdo se narodil 1. 12. 2011?
Víte, co se stane 1. 12. 2013?
Divadlo DNO vám zahraje Dnešek!

6.

sjezd
jelenů

Představení pro zvídavé a dospělé diváky

Dopravní spojení Praha – Roztoky:
autobusem č. 350 a 340 z Dejvické,
vlakem z Masarykova nádraží

Pořádá: Sdružení Roztoč www.roztoc.cz

Divadlo Tichý Jelen www.tichyjelen.cz

SLÁVA JE TU SNÍH / JELEN NA SANÍCH

. prosince 20
13

Za finanční podporu Jeleni děkují:
Městu Roztoky a Malému Přemyslovském měšci

