22. ročník festivalu Jičín - město pohádky
®

®

pod záštitou
České komise pro UNESCO
a Rady Královéhradeckého kraje

________________________________________________________________________________

Tisková zpráva - festival Jičín – město pohádky 12. 9. - 16. 9. 2012

Pod záštitou České komise pro UNESCO a Rady Královéhradeckého kraje proběhne v Jičíně dvaadvacátý
ročník multikulturní akce nadregionálního významu festival Jičín – město pohádky. Je to spíše slavnost s
velmi ušlechtilými cíli, která za 21 let svého trvání zaujala na kulturní scéně v ČR pevnou pozici, ví se o ní a
ohlasy napovídají, že si právem získala respekt.
Hlavními mediálními partnery je Český rozhlas 2 Praha, Právo a časopisy Sluníčko a Mateřídouška.
Patronem festivalu je Jiří Lábus.
Brány pohádkového města, kde oslaví pohádka s dětmi a všemi pohádkovými bytostmi už po dvaadvacáté
svůj svátek, se otevřou 12. září 2012. Zase budou všichni návštěvníci, a nejenom ti malí, hledat ukrytou
čaromoc pohádek, které do hlavního města přes sedmero řek a devatero mezí přinesou pimprlová divadla a
vypravěči, aby odvíjeli příběhy spředené ze slov, snění a přání. Podtitul Pohádkové Pimprlatérium napovídá,
že festival letos tematicky směřuje k loutce a protože v českých zemích je bohatá tradice loutek i loutkářů,
přičemž zejména východočeské loutkářství je jedinečným kulturním fenoménem, věříme, že "pohádky na
niti" přinesou radost všem a zavedou je alespoň na chvíli až tam, kam dovolí jejich fantazie.
Pohádkové Pimprlatérium zahájí ve středu 12. 9. v 16:00 průvod plný masek a bubenické muziky. Pět dnů
bude Kašpárek provázet velkou zábavnou hrou Putování za rolničkou, jejíž součástí budou tvůrčí umělecké
dílny. Děti si v nich vyrobí loutku, zahrají s ní divadlo, vyrobí si meč, kterým budou v zámeckém sklepě
bojovat s drakem, ale mohou si udělat třeba zlatou rybku, masku, ptáčka, koníka a dokonce i fotoaparát. A za
svou šikovnost při absolvování tří dílen,dostane každý rolničku. Nemohou a nebudou chybět pouliční
loutková představení scén patřících ke špičkám našeho divadelnictví (Buchty a loutky, Naivní divadlo,
Divadlo Drak ad.), ani pestrá vystoupení školáků na otevřených podiích a pohodovou atmosféru v ulicích
bude dotvářet pouliční muzicírování. Ke kreativitě programu přispějí Pimprliáda v parku, tvůrčí pěší zóna či
interaktivní herna s loutkami, doplněním dění bude expozice výstavy Autopohádek či výstava plošných
loutek, které do pohádkového města doputovaly v rámci celorepublikové soutěže Pimprlové divadlo. Ty
budou vystaveny v chodbě Regionálního muzea.
Festival navštíví historicky první zatemněný autobus s neobvyklou Kavárnou POTMĚ, kde hosté budou
obsluhováni nevidomými a šálek kávy si vypijí v naprosté tmě. Vyzkoušet, jaký je svět bez barev a světla lze
ve dnech 14. 9. – 16. 9.
Sté výročí narození Jiřího Trnky, s kterým souvisí loutka filmová, připomenou animační dílničky Střední
školy aplikované kybernetiky Hradec Králové, také Animánie. Zajímavostí bude letos tzv. Řemeslný a hravý
Ryneček studentů středních a vyšších odborných a uměleckých škol s dílnami kovářů a šperkařů ze SUPŠ
Turnov, sochařskou dílnou studentů hořické kamenické školy, zdobením květin se studenty Floristické školy
Hradec Králové, soustruhováním dřevěných figurek s mladými truhláři ze semilské ISŠ či s podíváním na
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šikovné mladé skláře ze Střední školy v Jablonci nad Nisou. Zmiňme i další „sídla“ her např. Kašpárkova
hřiště na farské zahradě, zámecký park, různá prohazovátka, prokukovala, kuličníky, kostkoviště a dozajista
pískoviště uprostřed náměstí, které bylo kdysi určeno Valdštejnovým plukům.
V programu festivalu najdeme i pořady charakteru odborného, kterým je např. kolokvium na téma Byli jsme
a budeme zase loutkami? za účasti Doc.PhDr.Pavla Vacka PhD. z Východočeské univerzity a PhDr. Pavla
Beňa.
Podvečerní průvod se světýlky v pátek zve k otevření sedmero dveří - sedmero světů – sedmero komnat ve
Valdštejnské lodžii, kde pobaví návštěvníky bláznivý vizuálně hudební kabaret Kristýny Lhotákové, Chrám
bláznů a Petr Nikl a nedělní průchozí loutkové imaginárium.
V Jičíně se setkáme i s dalšími známými umělci. Petr Forman, Vladimír Javorský či Kristýna Liška Boková
budou číst pohádky Marie Kubátové (pozornost k životnímu jubileu spisovatelky - 90 let), kapela Kašpárek
v rohlíku, Oldřich Kaiser, Tomáš Klus, představení La Putyka. Jako vždy bude pohádkové dění v městě
Jičíně opět bohaté a aktivně zapojí dopoledne školy, odpoledne rodiny s dětmi a večery svou atmosférou
přilákají širokou veřejnost. Jmenovat ohňostroj, jarmark, výstavu Autopohádek, a další a další pořady je
zbytečné, stačí se podívat na www.pohadka.cz.
Věra Rychterová
Jičín, 23. 8. 2012

Nadační fond Jičín – město pohádky, Denisova 400, 506 01 Jičín, IČO: 150 56 627
Korespondenční adresa: Nadační fond JMP, Denisova 400, 506 01 Jičín
Tel: 733 184 672, 603 354 819, e-mail: pohadka@pohadka.cz, www.pohadka.cz

