ZPRÁVA O ČINNOSTI – 2015
DOcela MAlé divadlo Svitavy ( při SKS ve Svitavách)
Vedoucí souboru: PaedDr. Radomila Oblouková
DOcela MAlé divadlo (DOMA) – studentský divadelní soubor, který vznikl v roce 1994 při
Gymnáziu ve Svitavách, od roku 2006 je zřizovatelem divadla Středisko kulturních služeb
Svitavy.
Soubor DOMA je jediný svitavský divadelní soubor, který dlouhodobě (22 let) „vychovává“ děti
i studenty a současně funguje na bázi dětského a studentského divadla, které je vedeno amatérsky,
tedy „neprofesionálním“ vedoucím. Navazuje tak na činnost významné svitavské osobnosti, paní
prof. Marie Votavové..
Divadlo DOMA má 25 členů ve věku 12 – 26 let. Děti a studenti pracují ve třech skupinách,
skupiny se scházejí odděleně, nebo při společných projektech současně, a to 1 až 2x týdně
(v divadle Trám, v Nadačním domě J. Plívy nebo v literární učebně gymnázia), každá skupina má
vlastní program a realizuje konkrétní divadelní představení. Společně pak členové divadla DOMA
připravují program k regionálním kulturním akcím: např. Hledání hvězdy Davidovy, Noc v muzeu a
organizačně pomáhají se zajišťováním všech pořadů divadla DOMA. Každoročně soubor vytvoří
jedno divadelní představení v „širším obsazení“ (2 až 3 skupiny společně).
Od roku 2011 soubor DOMA hraje svá představení i v esperantu – tak prezentuje i propaguje
českou kulturu na mezinárodních setkáních pro stovky diváků z desítek zemí světa.

I. skupina souboru (děti ve věku 12 – 15 let):
Realizace divadelní hry „Oliver Twist“ – scénář: R. Oblouková, 2. část div. hry, práce
s hudbou a pohybem, pantomimické výstupy
termín: leden – prosinec
Příprava a realizace vánočního divadelního představení „ Narodil se Ježíšek“ - scénář: R.
Oblouková, na motivy lidových her
termín: září - prosinec
Příprava pořadu „Tajuplná prohlídka Červené knihovny“
termín: červen 2015
Uskutečněná představení div. hry Oliver Twist ( 1. a 2. část divadelní hry)
Květen 2015, divadlo Trám
Oliver Twist
- celovečerní představení pro veřejnost - asi 100 diváků (především žáci a studenti)
Červen 2015, Ottendorferův dům
- představení pro veřejnost v rámci Noci v muzeu – asi 200 diváků – dvě noční
představení
Červen 2015, divadlo Trám
- představení pro rodiče a kamarády – asi 100 diváků

Prosinec 2015, divadlo Trám
- představení pro speciální školu a žáky gymnázia – asi 60 diváků

Uskutečněná představení div. hry „Narodil se Ježíšek“:
Prosinec 2015, divadlo Trám
 pro žáky Speciální školy ve Svitavách
- pro žáky nižšího ročníku gymnázia – asi 60 žáků speciální školy a gymnázia

Realizace pořadu „Tajuplná prohlídka Červené knihovny“
Červen 2014, Ottendorferův dům
 určeno pro děti i dospělé v rámci Noci v muzeu – asi 200 diváků - dvě noční
prohlídky s průvodci

II. skupina souboru (15 – 18 let):
Příprava představení „Faust a Markétka“ – scénář R. Oblouková, společné úpravy textu,
herecká příprava, hudební doprovod
termín: leden – prosinec 2015
Příprava scénáře divadelní hry „Ze života hmyzu“
termín: září – prosinec 2015
Příprava pořadu „Tajuplná prohlídka Červené knihovny“
termín: červen 2015

Uskutečněná představení hry J. W. Goetha : Faust a Markétka
Květen 2015, Ottendorferův dům
premiéra a současně benefiční představení (asi 80 - 100 diváků)
Červen 2015, Ottendorferův dům
- představení pro veřejnost v rámci Noci v muzeu – asi 200 diváků – dvě noční
představení
Červen 2015, divadlo Trám
- představení pro rodiče a kamarády – asi 100 diváků
Říjen 2015, Nadační dům J. Plívy
- představení k 25. výročí založení NADACE JOSEFA PLÍVY – asi 70 diváků
benefiční divadelní představení

Realizace pořadu „Tajuplná prohlídka Červené knihovny“
Červen 2015, Ottendorferův dům
 určeno pro děti i dospělé v rámci Noci v muzeu – asi 200 diváků - dvě noční
prohlídky s průvodci

III. skupina souboru (18 – 26 let)
Příprava a realizace divadelního představení Emílie (scénář: M. Mackenzie, R. Oblouková)
termín: leden – červen 2015
Příprava a realizace div. představení R.U.R. v esperantu (změna hereckého obsazení,
úprava scénáře na mezinárodní esperantský kongres SAT – SR, Nitra a mezinárodní akci
SES - SR, Martin, autorské představení na motivy div. hry K. Čapka)
termín: leden – srpen 2015
Příprava a realizace div. představení R.U.R. v češtině, úprava scénáře, změna hereckého
obsazení
termín: září - listopad 2015
Příprava scénáře divadelní hry „Ze života hmyzu“
termín: září – prosinec 2015

Uskutečněná divadelní představení Emílie
Duben 2015, divadlo Trám
Emílie
Divadelní představení v rámci přehlídky Svitavský Fanda
určeno pro účastníky přehlídky - asi 100 diváků
Ocenění: Tereza Oblouková byla na přehlídce oceněna za výborný herecký výkon
Květen 2015, divadlo Trám
celovečerní představení pro veřejnost, beseda o vzniku a realizaci představení asi 80 diváků
Květen 2015, České Budějovice, SUD (Studentské univerzitní divadlo)
celovečerní představení – určeno především pro mladé diváky v rámci
studentského festivalu v Českých Budějovicích

Uskutečněná divadelní představení R.U.R. (scénář: K. Čapek, T. Kopecká)
Červenec 2015 - Slovenská republika, Martin
“ R.U.R. aneb Terura songa“

- mezinárodní esperantská akce SES (asi 250 – 300 diváků z 25 zemí světa)
Srpen 2015 - Slovenská republika, Nitra (představení v synagóze)
“ R.U.R. aneb Terura songa“
- mezinárodní kongres SAT (asi 200 diváků z 20 zemí světa)
Září 2015, Gymnázium Svitavy
„R.U.R. aneb Děsivý sen“
představení pro studenty, beseda o představení i mezinárodním kongresu

Ve Svitavách 9. 2. 2016

Webové stránky divadla DOMA: www.divadlodoma.g6.cz

PaedDr. Radomila Oblouková
vedoucí souboru

