26. ročník festivalu Jičín - město pohádky ®
pod záštitou
hejtmana Královéhradeckého kraje

Jičín, 15. 2. 2016
Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,
vážení pedagogové,
milí přátelé pohádkového festivalu,
přijměte, prosím, informace o připravovaném 26. ročníku festivalu Jičín – město pohádky, jehož
brány budou otevřeny od středy 7. do neděle 11. září 2016.
Letošní festival s podtitulem CIRK osloví návštěvníky pestrobarevností cirkusových dovedností.
V žádném případě ale nečekejte drezúru zvířat. Techniky NOVÉHO CIRKUSU spočívající a spojující divadlo,
cirkus, pohyb, hudbu, akrobatický tanec, pantomimu připraví nejen úžasnou podívanou, ale především
vtáhnou děti a studenty do aktivní účasti např. ve workshopech žonglování, dílnách pozemní akrobacie,
v cirkusové školce balančních cviků, v dílnách cirkusových disciplín s drobnými pomůckami a možností
si některé z nich i vyrobit. Zkouška odvahy v lanovém centru, soutěže a zábavné přebory v šikovnosti,
hbitosti pro menší děti a řada kratochvilných rozmanitostí přinesou další zážitky. V návaznosti na podtitul
festivalu bude Pohádkové město žít pohybem a radostí z pohybu, která bude sdílena společně malými,
velkými, zdravými i handicapovanými, rodinami i jednotlivci a to nejen v šapitó uprostřed náměstí,
ale i v ostatních prostorech města. Těšit se můžete samozřejmě na pouliční pohádková divadelní
představení, výstavy, muzicírování, autorská čtení ad..
JIŽ TRADIČNĚ OTEVŘENÁ PÓDIA ČEKAJÍ I NA VAŠE VYSTOUPENÍ, KTERÝMI MŮŽETE PŘISPĚT DO
FESTIVALOVÉHO PROGRAMU.
ČÍM?





pódiovým vystoupením např. s dramatizací, loutkovým, maňáskovým divadélkem, zpěvem,
ale i jakýmkoliv pohybovým vystoupením
vystoupením dětských hudebních skupin, orchestrů, tanečních skupin
realizací tvůrčí dílny pro dětské návštěvníky (materiál zajistíme)
realizací hry, soutěže, turnaje pro mladší kamarády.
NEVÁHEJTE PREZENTOVAT SVOU ŠKOLU A PŘIHLASTE SE!
Přihlášku najdete v příloze tohoto dopisu nebo na www.pohadka.cz.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 10. 5. 2016!
Kontaktní adresa:
Nadační fond Jičín - město pohádky, Denisova 400, 506 01 Jičín; tel.: 730 510 990, 733 527 867;
e-mail: pohadka@pohadka.cz.
Se srdečným pozdravem
Dominik Malý a Eliška Okolitová
produkce festivalu Jičín – město pohádky
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