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Festival Živá zahrada je zpátky, láká na umění dřevěných herců
21.5.2014    Chomutovský deník    07    Kultura regionu
    (dts)
POZVÁNKA 

Vydejte se v neděli 25. května za divadlem na zámek do Korozluk Korozluky, Mostecko – Milujete zábavu, pohádky, loutky, divadlo? Že ano? Pak je festival Živá zahrada 2014, který hostí korozlucký zámek už toto neděli, přesně to pro vás. 
	Zve tak na další ročník loutkového open air festivalu Živá zahrada 2014. I letos se mohou malí i velcí návštěvníci těšit na loutková divadla, která zahrají v prostorách zámeckého parku. Přijedou soubory, které do Korozluk jezdí pravidelně, jako třeba divadlo Na cestě z Liberce nebo Divadlo Elf. 

I domácí Rozmáňo 

Nesmíme také zapomenout na takřka domácí Divadlo Rozmanitostí, které rozhodně nesmí chybět. I letos chystáme novinku, a to česko – anglickou pohádku O prasátku Lojzíkovi. Dvojjazyčná pohádka pro malé angličtináře. 
Protože celá akce je součástí zámeckého dětského dne nebudou chybět, tak jako každý rok, historické pouťové atrakce, které se těší velkému zájme nejen dětí, ale i dospělých. Aprotože spolupořadatelem je i ZUŠ Moskevská z Mostu nepřijdou děti ani o tak oblíbené, výtvarné dílny. 

Loni víc než 700 

„Doufáme,žepočasíbudepřát, a že přijde minimálně stejně lidí jako loni. Bylo jich přes sedm set. Program na zámku začne v 10.00 a končí v 17.00, kdy se brána zavře. Hlavními organizátory celého dne je naše občanské sdružení Divadlo na Labem, Správa zámku Korozluky a ZUŠ Moskevská v Mostě. Akce je pod záštitou mostecké senátorky MUDr. Aleny Dernerové, finančně ji podpořilo především Statutární město Most a (Hospodářská a sociální rada) Mostecka,“ řekl Jiří Kraus, herec z Divadla nad Labem i z Městského divadla v Mostě. 

***

Zahrada i letos bude plná příběhů 
neděle 25. května 10.00 – 17.00 10.15 Divadlo Elf: „Mikulovy pohádky“ 12.30 Lojzík.com: „O prasátku Lojzíkovi“ 14.00 Divadlo na cestě: „Plaváček“ 15.30 Divadlo Rozmanitostí: „Princ Bajaja“ Doprovodný program: Výtvarné a divadelní dílny, práce dětí ze ZUŠ Moskevská v Mostě, ukázky lidových řemesel, stánkový prodej, historické pouťové atrakce, soutěže a hry pro děti. 
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