Literárně dramatický obor ve školním roce 2019-2020
(výroční zpráva LDO)
Školní rok 2019-2020 začal stejně jako každý jiný a jeho běžný průběh trval jen do jarních prázdnin,
po kterých začala díky koronavirovým opatřením distanční výuka. Všechny plánované akce počínaje
okresním kolem Dětské scény (přehlídka dětských recitátorů) přes očekávaný březnový Audimafor,
Divadelní setkání a krajské kolo soutěžní přehlídky LDO ZUŠ, byly zrušeny.

Děti z Přípravky chystaly vystoupení až na březnovou Předváděčku, která se také konat nemohla.
Žáci 1. a 2. ročníku pracovali ve dvou skupinách. Svá vystoupení měli tradičně už v říjnu na prvním
podzimním koncertě „Naše úrodička“ pod názvy „Stojí jabloň za stodolou“ a „Horo horo bramborová“. Šlo
o dramatizace několika lidových říkadel. Potom se obě skupiny zabývaly knížkou D. Mrázkové „Haló,
Jacíčku!“, ze které připravovaly úryvky pro březnovou Předváděčku dramaťáku, k prezentaci už nedošlo.

„Stojí jabloň za stodolou“

„Horo, horo bramborová…“

Pufodédr (Daisy Mrázková: „Haló Jácíčku!“)
3. a 4. ročník se už cítil souborem a pojmenoval se Hejno. Úspěšně se mu podařilo vytvořit vánoční pásmo
z lidových textů a zvyků a pod názvem „Na Vánoce, dlouhý noce“. Předvedl ho na jaroměřském náměstí
při Rozsvícení vánočního stromu, na Vánočním jarmarku v Josefově (Bastion IV) a na Vánočním koncertě
v ZUŠ. V únoru se žáci účastnili školního kola Přehlídky dětských recitátorů. Potom soubor začal
připravovat adaptaci pohádky M. Macourka „Ostrov pro 6 000 budíků“. Premiéra hudební inscenace
s názvem „Crrrr!“ (ve spolupráci se souborem P. Slezáka) se v Městském divadle v Jaroměři pro žáky
1. stupně ZŠ už nekonala, doufejme v příštím školním roce.

Hejno: „Na Vánoce, dlouhý noce“
Při dělené květnové a červnové výuce žáci pracovali ve skupinách na výstupech podle klasických pohádek,
které už měli připravené z distanční výuky. Zadáním bylo divadlo na doma, s předměty, které doma máš.
Starší žáci a studenti se v prosinci zúčastnili návštěvy Divadla Drak v Hradci Králové, zhlédli představení
inscenace „Bílý tesák“ a výstavu „Příběh Draku“, což jim bylo motivací do další práce.
Soubor Možná už se přihlásil do projektu Čtenář na jevišti a se scénickým čtením knihy E. Papouškové
„Kosprd a Telecí“ se mu podařilo dostat mezi pět nejlepších a byl pozván do finále, které se odehrálo

v prosinci ve Švandově divadle v Praze. Od ledna
potom soubor vyřezával hlavičky k maňáskům
a chystal inscenaci „Kůzlátka a vlk“ podle
pohádky B. Němcové. Premiéra byla odložena na další školní rok. Účastnil se školního kola Přehlídky
dětských recitátorů.
Soubor Popcorn připravil na podzimní koncert
starších žáků pásmo z limeriků Edwarda Leara
s názvem „Byl jeden dědeček za dveřmi“.
Prostředkem sdělení se staly oblíbené předměty
a soubor sklidil zasloužený úspěch. Potom se
vrhnul do individuální interpretace textů,
výsledek prezentoval na Přehlídce dětských
recitátorů. Práce na souborové inscenaci
skončily těsně před premiérou, která se odložila
na další školní rok. Soubor porovnal, rozebral
a složil podle několika předloh pohádku
„Jeníček a Mařenka“ a vymyslel ji pro dvě
loutky a měnící se hereckou skupinovou energii.

Přehlídka dětských recitátorů (školní kolo v Divadle NaČerno)

Soubor Je to tajný! byl po loňském úspěchu inscenace „A co
antilopy?“ pozván do programu přehlídky DVD (DětiVýchova-Divadlo) do pražského Disku, kde ji zahrál.
Zúčastnil se i druhého ročníku festivalu „Budiž stín!“
v Poniklé a hrál na vernisáži v Umělecké kolonii Bastion IV
v Josefově.

Společně s Conviviem a hudebním
oborem účinkoval v komponovaném
pořadu k 300. výročí svatby M. B. Brauna
v Jaroměři pod názvem „Pískovcová“
v kostele
sv.
Mikuláše.
Podle
dramaturgického
plánu
pracoval
na inscenaci pod pracovním názvem
„Čarodějnice“. Vyrobil totemové loutky,
ale zkoušení už musel odložil. Studenti se
ještě účastnili krajského kola Wolkrova
Prostějova, Pavlína Tichá byla doporučena
do kola národního, kam potom v září
přednášet jela a sbírala cenné zkušenosti.
V rámci distanční výuky se podařilo vymyslet dvě inscenace individuálního charakteru, na kterých se bude
pracovat v příštím školním roce.

„Pískovcová“
Soubor Convivium připravil pro říjnový festival Budiž stín! krátkou meotarovou hříčku podle
Aškenazyho příběhu pod názvem „Bleděmodře“. Karolína Novotná společně s Bárou Maksymovovou

založily příležitostný soubor 120dB a vytvořily inscenaci „Cik!“ inspirovanou knihou „Cikáda“ Tana
Shauna. Zahrály ji v Poniklé na Budiž stínu! a udržely ji až do odložené divadelní přehlídky v červnu, kde
získaly Cenu za inscenaci a doporučení na Šrámkův Písek (národní kolo experimentujícího divadla) a na
Loutkářskou Chrudim, kde se uskutečnilo jedenáct představení ve dvou dnech.

„Cik!“

„Bleděmodře“

Na akci MAC ve Svitavách se derniérovala loňská inscenace „Na zdraví!“ souboru Desgirafes. Téma
POSEDu (POdzimní SEtkání Divadelníků) ve Svitavách bylo Svoboda?! Hrály se tam „Cik!“ a premiéra
souboru Convivium „Erben 1862“ podle exempla K. J. Erbena „Král Tchoř“. Inscenace se pilovala
až v květnu, aby se mohla zahrát na krajské divadelní přehlídce, kde se zadařilo. Soubor získal Cenu
za inscenaci a doporučení na Loutkářkou Chrudim a Wolkrův Prostějov. Z Chrudimi si soubor přivezl Cenu
za režijně-dramaturgickou koncepci inscenace a doporučení do hlavního programu mezidruhové přehlídky
Jiráskův Hronov, kde byl „Erben 1862“ lektory velmi úspěšně hodnocen. Wolkrův Prostějov byl přesunut
na první týden v září. Soubor zde získal Cenu diváka a prestižní Cenu Jan Roubala, kterou uděluje lektorský
sbor za dramaturgickou objevnost a nelezení adekvátního scénického tvaru inscenace.

„Erben 1862“
Souběžně vznikala experimentující inscenace „Viktorka“, trochu k poctě Boženě Němcové a jejímu
kulatému výročí a zároveň trochu monodrama Karolíny Novotné. Po velmi krátkém zkoušení se uskutečnila
premiéra na krajské divadelní přehlídce, kde dostala další inspiraci a nápady, kam ji ještě posunout.
Všichni členové souboru se zúčastnili krajského kola Wolkrova Prostějova, kde prezentovali svou práci
na sólové interpretaci textu.

Soubor Convivium svoji prázdninovou aktivitu dovršil soustředěním na tradičním festivalu barokní hudby
a divadla Theatrum Kuks, pozval si hosty a na zadání vytvořil inscenaci „Kabaret SPORCK“. Vyzkoušel
si tak pro něj nový žánr a premiéru a zároveň derniéru si pěkně užil. Během zkoušení si „odskočil“ zahrát
„Erbena 1862“ na Minifestival svobody do Bastion IV do Josefova a uzavřel svůj školní rok.

Kabaret SPORCK
V rámci Theatra Kuks měla také premiéru inscenace „Přání na nitkách aneb proč nemá Jeho Excelence
milostivý pan hrabě František Antonín Špork sochu na Karlově mostě v Praze“, kterou uvedlo Kolegium
hraběte Šporka v prostoru nové Galerie loutek v Comoedien-Hausu.

„Viktorka“

Minifestival svobody

Během školního roku vycházel měsíčník ZUŠkoviny, který žáci a studenti LDO v redakční radě pomáhají vytvářet.
Většina žáků byla v únoru v Masopustním průvodu v Jaroměři a následně se zúčastnila Masopustního ohlédnutí
v Domově sv. Josefa v Žirči. Žákyně LDO tradičně moderovaly akce školy.
Byl to velmi zvláštní školní rok, těšíme se na další, doufejme, že v jistém ohledu „klidnější“ ale také příležitostmi
veřejně hrát naplněnější. Přejme si to a pevné zdraví a vytrvalý úsměv k tomu!

