ZPRÁVA O ČINNOSTI – 2014
DOcela MAlé divadlo Svitavy (divadlo DOMA)
při SKS ve Svitavách
I. skupina souboru (děti ve věku 12 – 14 let):
Příprava a realizace divadelního představení „ Narodil se Ježíšek“ (divadelní scénář: R.
Oblouková na motivy lidových her)
termín: září - prosinec
Příprava scénáře divadelní hry „Oliver Twist“, improvizované výstupy, herecká průprava,
realizace představení
termín: leden – prosinec
Uskutečněná představení div. hry „Narodil se Ježíšek“
Prosinec 2014
 pro žáky Speciální školy ve Svitavách (divadlo Trám)
- pro žáky nižšího ročníku gymnázia – 80 dětí (Gymnázium Svitavy
Uskutečněná představení div. hry Oliver Twist (pouze 1. část divadelní hry)
Červen 2014
- pro veřejnost v rámci Noci v muzeu – asi 200 diváků (Ottendorferův dům)
II. skupina souboru (15 – 19 let):
Příprava a realizace rozhlasové nahrávky (v češtině) - Dante Alighieri: Božská komedie,
určeno pro mezinárodní vysílání stanice „Rádio Verda“ a italský projekt „Božská komedie
v evropských jazycích“
termín: leden - únor 2014
Příprava a spoluorganizace cyklu pořadů Hledání hvězdy Davidovy
termín: duben 2014
Příprava a realizace div. představení R.U.R. v češtině, úprava scénáře, změna hereckého
obsazení
termín: leden – duben 2014
Příprava a realizace pořadu „Tajuplná prohlídka Červené knihovny“, tedy Ottendorferova
domu - stylizované noční představení (pro děti i dospělé) s názvem „Noc s věštkyní, sirotky
a strašidlem“
termín: červen 2014
Příprava a realizace div. představení R.U.R. v esperantu (změna hereckého obsazení,
úprava scénáře na italský esperantský kongres)
termín: květen – srpen 2014

Příprava představení s názvem „Faust a Markétka“ – scénář R. Oblouková, společné úpravy
textu, herecká průprava, hudební doprovod
termín: září – prosinec 2014

Realizace:
Únor 2014
Realizace rozhlasové nahrávky Božská komedie ve svitavském studiu CMS TV,
příprava textu o režisérce a divadle DOMA Svitavy, určeno pro posluchače (asi 60
zemí světa) stanice „Rádio Verda“
Duben 2014
Provázení výstavou MMG „Holokaust a koncentrační tábory“, a to formou
vrstevnického učení, určeno pro žáky II. ZŠ, III. ZŠ a IV. ZŠ ve Svitavách - asi 90
žáků ZŠ
Uskutečnění pořadu „Tajuplná prohlídka Červené knihovny“
Červen 2014
určeno pro děti i dospělé v rámci Noci v muzeu – asi 200 diváků (Ottendorferův dům)
Uskutečněná představení div. hry „R.U.R. aneb Děsivý sen“
Duben 2014
Účast na divadelní přehlídce „Svitavský Fanda“ s představením „R.U.R. aneb Děsivý
sen“ (česká verze) – na motivy scénáře Karla Čapka

Srpen 2014
Realizace představení R.U.R. v esperantu
účast a reprezentace české kultury (divadelní představení R.U.R. a následné
besedy) na národním kongresu Itálie ve Fai della Paganello
určeno asi pro 350 diváků z Itálie i dalších evropských zemí

III. skupina souboru (20 – 25 let):
Příprava divadelního představení Emílie i Emila (scénář: R. Oblouková), scénické úpravy,
herecké etudy, hudební a pohybová spolupráce
termín: květen – prosinec
Příprava a realizace výstavky v prostorách divadla Trám mapující 20 let existence divadla
DOMA
Ve Svitavách 30. 1. 2015

PaedDr. Radomila Oblouková
vedoucí souboru

