
Program Noci divadel v Olomouci 2017 

  

Divadlo hudby – Muzeum umění Olomouc 

www.muo.cz/divadlohudby 

  

19.00 – 22.00, divadelní improvizace, vstup volný, bez rezervace.   

Noc divadel s Olivami 

Speciální program připraví soubor divadelní improvizace Olivy, který slaví v této sezoně 10 

let existence. Ideálně naplňuje letošní podtitul Noci divadel „Forever Young“. Diváci se 

mohou těšit na živý hudební doprovod a možná se objeví i DJ. 

  

Divadlo na cucky 

www.divadlonacucky.cz 

  

14.00 – 16.00, workshop, kurzovné 70 Kč, rezervace nutná.  

Malí dobrodruzi 

Co všechno se můžete stát, když je v noci tma? Taky se bojíte vystrčit nohu zpod peřiny? A 

co takhle udělat z toho divadlo! Pohybová dílna, ve které se děti pokusí beze slov vyjádřit 

svým tělem noc, a co se během ní může stát!  

  

18.00 – 22.00, vstup volný, bez rezervace. 

Open Mic na cucky #23 

Večerní Open Mic na cucky představí pravidelné setkání (nejen) písničkářů. Vystoupí Martin 

Binder (CZ), Fiona Maria Fitzpatrick (IRL) a Zoe Hayter (GB/CZ). 

  

  

Divadlo Tramtarie 

www.divadlotramtarie.cz 

  

17.00 – 21.30, interaktivní hra, vstup volný, bez rezervace. 

Interaktivní hra „Tramtaráci“ 

Divadlo Tramtarie tentokrát nechá nahlédnout pod pokličku nejen vlastní tvorby, ale 

především samotných „Tramtaráků“. Přijďte si zahrát interaktivní hru, během které splníte 

několik úkolů a dozvíte se zajímavosti o členech souboru a také to, co divadelní práce obnáší! 

Letos vypneme všechny reflektory a ukážeme Vám divadlo tak, jak ho ještě neznáte…  

  

  

Umělecké centrum Univerzity Palackého Konvikt 

www.uc.upol.cz 

  

16.00 – 17.00, divadlo poezie, rezervace, vstupné dobrovolné. 

Nabalkoně: Láskabaret aneb Tohle neměl nikdo číst 

Divadlo poezie složené z autorských básní členů spolku Nabalkoně psaných  

v hořkosladkém období puberty. Kabaret o tom, že všichni hledáme lásku, ale život vždycky 

není lesklý a třpytivý, jak bychom si mohli přát. Ale za hustou mlhou chmur  

a deprese přeci jen svítí světýlko naděje. 

  

http://www.muo.cz/divadlohudby
http://www.divadlonacucky.cz/
http://www.divadlotramtarie.cz/
http://www.uc.upol.cz/


18.00 – 22.00, vstupné dobrovolné, bez rezervace. 

Sen noci divadelní 

Noc proběhne v duchu stále mladého Williama Shakespeara. Chodby Konviktu oživí celkem 

čtyři divadelní spolky (Nabalkoně, Po škole, Kucmoch, No vidiš), studentské rádio UP-AIR a 

filmový klub Pastiche Filmz. Návštěvníci společně se šibalskými Puky projdou několik 

rozehraných obrazů ze Snu noci svatojánské a v nejvyšším patře se pak budou moci veselit na 

velkolepé svatbě Thesea a Hyppolity a zhlédnout tematické filmy. 

  

22.30 – 02.00, vstup volný, bez rezervace. 

Slosování společné hry o ceny + Afterparty Noci divadel. Diváci a tvůrci společně! 

  

  

Společná hra o ceny: 

Všechny scény propojí společná hra o ceny. Návštěvníci si v každém divadle mohou 

vyzvednout hrací kartu. Pokud se jim podaří projít všechna čtyři divadla a získat všechna 

razítka, mohou se s vyplněnou kartičkou zúčastnit slosování o ceny. Slosování proběhne na 

Konviktu UP stejný den ve 22.30, kde také mohou návštěvníci vyplněnou kartičku 

odevzdat. Návštěvníci získají potvrzení v Divadle hudby, Divadle na cucky a v Uměleckém 

centru UP za účast, v Divadle Tramtarie se zapojí do hry  

a splní několik málo úkolů. 
  
kontakty pro média: 

 

 
Mgr. Petr Dvořák 
produkční a programový pracovník 
Muzeum umění Olomouc – Divadlo hudby | T:  585 514 283 M:  773 069 256 | 
email: dvorak@muo.cz 
  
Bc. Jan Žůrek 
intendant Divadla na cucky, ředitel DW7 o.p.s. 
tel: +420 728 180 478 | email: zurek@divadlonacucky.cz 
MgA. et Bc. Jana Posníková 
provozní Divadla Tramtarie 
tel: 608 727 988 | email: info@divadlotramtarie.cz 
MgA. et Mgr. Markéta Zborníková  
Umělecké centrum UP Konvikt  
Tel: 776 420 174 | email: info@nabalkoneolomouc.cz 
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