ZPRÁVA O ČINNOSTI – 2017
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 svitavský divadelní soubor, který dlouhodobě (24 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 - 30 členů ve věku 12 – 26 let. Děti a studenti pracují ve třech skupinách,
skupiny se scházejí odděleně, nebo při společných projektech současně, a to 1x až 3x týdně (v divadle
Trám, v Nadačním domě J. Plívy, v Ottendorferově domě 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, vánoční představení pro Speciální školu ve Svitavách a organizačně pomáhají se
zajišťováním všech pořadů divadla DOMA.
V roce 2017 soubor zorganizoval 2. ročník MINIFESTu – 8hodinového „maratónu“ divadelních
představení a muziky, především regionálních tvůrců.
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. Několikrát byl
soubor pozván s kulturním programem na nejprestižnější esperantskou akci, a to světový kongres – na
Island (2012), do Slovenské republiky (2016) a do Jižní Koreje (2017).

Uskutečněné představení a pořady pořádané divadlem DOMA
Leden 2017 (22. 1. 2017), Moravská Třebová, Městské muzeum, kinosál
- Ze života hmyzu
- představení pro veřejnost, asi 200 diváků

Únor 2017 (10. 2. 2017 – 11. 2. 2017), divadlo Trám a klub Tyjátr, 17:00 – 01:00 hod.

MINIFEST
aneb nonstop divadelní a hudební večer s divadlem DOMA a jeho přáteli
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17:00 – COPY BAND, J. Karafiát: Broučci (divadlo DOMA)
17:30 – KALIBOL Svitavy
18:15 – bratři Čapkové: Ze života hmyzu (divadlo DOMA)
19:15 – SYxtet – svitavský vokální xtet
20:00 – V. Havel: Havlovy kraťasy (GT Hlinsko)
20:45 – Pavla Boučková & Jiří Michálek
21:30 – M. Mackenzie: Emílie (divadlo DOMA)
22:30 – David Prokeš: piano jazz
23:00 – Franta Černý s kamarády (Čechomor)
24:00 – J.W.Goethe: Faust a Markétka (divadlo DOMA)
a další hosté – regionální spisovatelé, muzikanti a divadelníci

-

pořad určen pro veřejnost, především pro mladé - studenty i absolventy gymnázia i
dalších škol, zúčastnilo se asi 300 (400) diváků a posluchačů

Březen 2017 (11. 3. – 12. 3. 2017) Divadelní přehlídka „Orlická maska“ (Ústí nad Orlicí)
-

Ze života hmyzu – představení v rámci soutěžní přehlídky, ocenění režisérce Radce
Obloukové za scénář divadelní hry a Danu Šrajbrovi za roli Tuláka

Duben 2017 Divadelní přehlídka (Svitavský dýchánek)
-

Broučci (scénář: J. Karafiát, úprava: R. Oblouková)

Květen 2017 (21. 5. 2017), Moravská Třebová, Městské muzeum, kinosál
-

Ze života hmyzu
představení pro veřejnost, asi 200 diváků

-

Příprava scénáře a nahrávání filmové upoutávky z divadelního představení „Ze života
hmyzu“ – určeno pro světový kongres
(spolupráce s P. Kaščákem, režisérem slovenské společnosti rádio Verda)

Červen 2017 (9.6. 2017), Ottendorferův dům, 20:00 a 22:00 hod.
-

„Tajuplná prohlídka Červené knihovny“

- představení pro děti i dospělé v rámci Noci v muzeu – asi 300 - 400 diváků – dvě noční prohlídky
s průvodci
Noční prohlídky Ottendorferova domu s pohádkovými příběhy, tajuplnou podzemní cestou a
vyprávěním svitavského historika R. Fikejze
Červenec – srpen 2017 (20.7. – 2.8. 2017) Jižní Korea, Soul
V roce 2017 soubor DOMA prošel konkurzem a v mezinárodní konkurenci byl vybrán, aby na
102. světovém kongresu esperanta prezentoval českou kulturu a zahrál představení bratří
Čapků Ze života hmyzu. Představení „Ze života hmyzu“ svitavské studentské divadlo DOMA hrálo
v hlavním večerním programu světového kongresu v divadelním sále Hankuk University asi pro 800
diváků z více než 50ti zemí světa. Dané představení bylo natáčeno a vysíláno „v přímém přenosu“ pro
esperantské diváky z celého světa.
Příprava scénáře a nastudování divadelní hry Ze života hmyzu – v češtině i esperantu :
Více než rok připravovala scénáristka a režisérka souboru scénář (vlastní úprava textu) a současně
režijní koncepci – danou koncepci nastínila členům souboru a od září 2015 začala intenzivní příprava.
Součástí přípravné fáze byly jazykové kurzy (text v esperantu), pohybová, hudební průprava a
kamerové zkoušky. V roce 2016 poprvé a v následujícím roce (2017) podruhé režisér slovenské
společnosti radio “Verda” natáčel se členy souboru filmovou upoutávku představení Ze života hmyzu
a tato byla vysílána do desítek zemí světa.

ZÁŘÍ 2017 (24.9. 2017) divadlo Trám
-

Ze života hmyzu (v esperantu) a cestovatelský večer Divadlo DOMA v Soulu
Určen pro účastníky Mezinárodního setkání esperantistů 2017 (asi 50diváků ze SR, Polska,
Německa) a svitavské veřejnosti

ŘÍJEN – LISTOPAD 2017
-

divadlo Trám

Ze života hmyzu (v češtině) a cestovatelský večer Divadlo DOMA v Soulu
Určeno pro pozvané hosty i svitavskou veřejnost

11.11. 2017 Divadlo Drak Hradec Králové

Slavnostní předávání ocenění pro rok 2017 – DOcela MAlému divadlu Svitavy: režisérce Radce
Obloukové za scénář a Danielu Šrabrovi za roli Tuláka ve hře „Ze života hmyzu“.
Ocenění na návrh odborných porot regionálních přehlídek amatérského divadla uděluje Impuls Hradec
Králové a Volné sdružení východočeských divadelníků, z.s.

18.11. 2017 Brněnec (21:00) představení v rámci „národního“ pořadu Noc divadel
-

M. Mackenzie (úprava R. Oblouková) - Emílie ( hrají: T. Oblouková, A. Šikulová, P. Dvořák)

Prosinec 2017 divadlo Trám
-

Vánoce, Vánoce přicházejí
Určeno pro ZŠ a Speciální školu ve Svitavách – asi 80 diváků (dětí)

Ve Svitavách 23. 2. 2017
.

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

PaedDr. Radomila Oblouková
vedoucí divadla DOMA

