Nadační fond Jičín – město pohádky
Denisova 400, 506 01 Jičín, e-mail: pohadka@pohadka.cz

Jičín 10. 2. 2020
Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,
vážení pedagogové,
milí přátelé pohádkového festivalu,
přijměte, prosím, informace o připravovaném jubilejním 30. ročníku festivalu Jičín – město
pohádky, který se uskuteční ve dnech 9. – 13. září 2020. Jeho pestrý program nabídne moře
zábavy s pouličními divadly, koncerty, výstavami, prostor budou mít řemesla, besedy,
workshopy zabývající se např. upcyklací a ekologií. Pohádkový příběh vtáhne návštěvníky do
putování vodním koloběhem, aby si v propojení s tvůrčími a pohybovými dílnami, aktivitami,
hrou a prožitky připomněli, že pro život na Zemi je voda nad zlato.
Voda není jen v pohádkách (např. živá, mrtvá), ale téma VODA je na školách významnou
součástí výuky a projektů vedoucích k udržitelnosti života na ohrožené planetě Zemi i toho,
jak podporovat ekologické myšlení žáků, hledat řešení a iniciovat změny zlepšující náš svět.
Tak jako každoročně si dovolujeme nabídnout pedagogům možnost zapojit se se žáky či
studenty do festivalového programu. Věříme, že téma vody bude inspirací.
NABÍZÍME MOŽNOSTI:
• pódiových vystoupení např. se zpěvem, dramatizací, loutkovým, maňáskovým či jiným
divadélkem
• vystoupení žákovských, studentských hudebních skupin, orchestrů, tanečních skupin,
pohybová vystoupení
• realizace tvůrčí dílny pro dětské návštěvníky
• realizace hry, soutěže, turnaje pro mladší kamarády
PROSÍME O PŘEDÁNÍ INFORMACÍ pedagogům.
UZÁVĚRKA přihlášek je 30. 4. 2020
(Přihlášky najdete na https://www.pohadka.cz/festival#stazeni).
Kontaktní adresa: Nadační fond Jičín - město pohádky, Denisova 400, 506 01 Jičín
e-mail: michaela.brusakova@pohadka.cz, tel.: 733 527 867
Petita Kůsová
dramaturg festivalu JMP

PS: V příloze zasíláme i propozice výtvarné soutěže, prosíme o jejich předání výtvarníkům na
škole.
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