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„Krajina dýchá prací dávných generací.
Andělé od andělů se osvěcují, lidé však nikoli
od andělů, nýbrž od lidí se učí.“

● ÚTERÝ 28/7

● SOBOTA 1/8

20:30
Hana Strejčková & kol. /
FysioART: PŮLNOC V POHRANIČÍ
Autorské divadelní představení
inspirované těžkým osudovým
okamžikem československé historie –
likvidací klášterů, církevního majetku
a perzekucí duchovních. Prolnutí epoch
a národů v česko-německém pohraničí.

16:30
Divadelní společenství Tyan:
KOMEDIANT BOŽÍ
Loutková radost o životě sv. Františka,
lehce moralistní představení o tom,
jak se nám v tom světě dobře a vesele
žije, vycházející z legend a povídaček
o životě Františka z Assisi i textů Daria
Fo a Nikose Kazantzakise. Stvořili
dva herci rozdílného temperamentu
a naturelu – Petr Brůček a Roman Černík.

● ČTVRTEK 30/7

Festival Barokní dech v poutním kostele sv. Barbory
v krajině nedaleko Holýšova pořádají organizace
Johan a PaNaMo ve spolupráci s obcí Všekary, která
památku vlastní, spravuje a pracuje na její obnově.
Cílem festivalu je vytvořit inspirativní dění v místě,
které si zaslouží naši pozornost a péči. Na programu
najdete představení autorů profesionální divadelní
scény ušitá na míru prostoru, tedy v tzv. site-specific
formátu, pohádku a tvůrčí dílnu pro děti, výstavu
fotografií, koncerty a také mši svatou. Navazujeme
na projekt Zaniklé a ohrožené kostely realizovaný
Fakultou umění a designu Ladislava Sutnara
ve spolupráci s Plzeň 2015. Pracujeme v rámci Letního
barokního festivalu Plzeňského kraje a festivalu
nového divadla Move in Station. Těšíme se na viděnou!
Vstupné na divadelní představení Půlnoc v pohraničí a Poslední zrnko písku 90/120 Kč,
vstupné na pohádku Zuna 60 Kč, vstupné na další události programu volné.
Informace o programu a vstupenkách najdete na www.johancentrum.cz.
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20:30
Činohra 16–20: POSLEDNÍ ZRNKO PÍSKU
Činohra pod širým nebem, autorská
inscenace studentů činoherního divadla
pražské DAMU zkoumá lidskou touhu
a strach z překročení společenských
konvencí. Co jsme ochotni udělat pro to,
aby to s naším světem dopadlo dobře?

● SOBOTA 1/8
14:00
Malá procházka po sv. Barboře a okolí
seznámení s příběhem místa
15:00
Katka Karl Brejchová /
Begegnung mit Böhmen:
POETICKÁ STUDÁNKA ANEB
BYTÍ Z VLASTNÍHO PRAMENE
česko-německé setkání s poezií

18:00
DŽANGOBELLS
koncert
Hot jazz pařížských periferií a šantánů
v podání plzeňských muzikantů, kteří
propadli hudbě Django Reinhardta
a jazzu všeobecně.

● NEDĚLE 2/8
12:00
MŠE SVATÁ
14:00
COLLEGIUM MUSICUM (Staňkov)
koncert, Antonio Vivaldi: Gloria
16:00
Divadlo Continuo: ZUNA
Loutková pohádka pro děti od 4 let
a jejich rodiče inspirovaná magickými
příběhy z různých částí světa. Zpracovává
téma odpovědnosti z vlastního rozhodnutí,
překonání strachu a síly našich činů.
Vypráví o malé holčičce, která má
neobyčejný kouzelný dar.

Součástí programu je také výstava fotografií
KOSTEL SV. BARBORY – NĚMÝ SVĚDEK DOBY.

