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za rolničkou
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MEČ
Maňásek
Loutka
Zlatá rybka
Fotoaparát
Plošná loutka
Divadélko
Otesánek
Maska
Ptáček
Kůň
Animánie

stínové divadlo
maňáskové divadlo
marionetové divadlo
divadlo na vodě
divadlo okamžiku
javajkové divadlo
rodinné loutkové divadlo
prohazovátko
prokukovadlo
loutka na drátě
akrobatické divadlo
animovaný film

Hrací karta k putování
Jméno

Příjmení
Putování za rolničkou je celodenní zábavná a poučná hra
pro děti i dospělé. Cílem hry je absolvovat určitý počet
kreativních dílen, ve kterých se seznámíte s jednotlivými druhy
loutkového divadla a zároveň si odnesete vlastnoručně
vyrobenou loutku, rekvizitu a výjimečný zážitek. Dílny zahrnuté
do Putování za rolničkou jsou rozmístěny na Valdštejnově
náměstí, v zámeckém parku, v muzeu, v zámku a v prostorách
zámeckých nádvoří.
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Umělecké tvůrčí dílny jsou otevřeny ve čtvrtek a pátek 9–17 hod.,
v sobotu 9–18 hod. a v neděli 9–16 hod.
Každou dílnu vede profesionální lektor
V dílnách si za příspěvek na materiál ve výši 30 Kč vyrobíte
rekvizitu, kterou si můžete vyzkoušet v divadelním ateliéru
a poté si ji odnést domů
Hrací kartička potřebná k putování je k vyzvednutí v informačním
stánku na Valdštejnově náměstí od čtvrtka 13. 6. do neděle 16. 9.
Po absolvování každé dílny dostanete do své hrací karty razítko
jako potvrzení
Časová náročnost jednotlivých dílen se pohybuje v rozmezí
30 - 60 minut
Máte možnost dosáhnout tří úrovní:
bronzové (3 dílny), stříbrné (6 dílen) a zlaté (9 dílen)
Hru můžete kdykoli přerušit a pokračovat později, v průběhu
celého festivalu
Po skončení hry (nebo když už prostě nemůžete) si na základě
vyplněné hrací karty vyzvednete diplom a odměnu u informačního
stánku na Valdštejnově náměstí
Odměnu nelze vymáhat
Řešení všech případných problémů je plně v kompetenci
lektora dílny
Rodiče ručí za své děti a dbají dodržování bezpečnostních zásad
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12. – 16. září 2012
Sponzorem nákladu tisku hrací karty je firma Ronal CR s.r.o.

