
Po dobu konání 61. Wolkrova Prostějova budou probíhat

tři semináře:
1/ Na břehu dnů /Městská knihovna/
 Vypravíme se do krajiny na pomezí literatury a publicistiky. Před námi do 

těchto končin zavítala řada zajímavých autorů – prozaiků, básníků i skvělých 
novinářů – a zanechala zde spoustu pozoruhodných textů. Ty texty jsou 
někdy poetické, často vtipné, zároveň i trochu vážné. Odrážejí dobu, ve které 
vznikaly, ale mnohé z nich překvapivě neztrácejí nic ze svého poselství ani 
po desetiletích. A skvěle se hodí pro hledání a zkoušení interpretačních 
dovedností, neboť jsou nedlouhé, tvarově sevřené, jazykově vytříbené, s roz-
manitými úkoly pro toho, kdo je chce nahlas přečíst. A právě s těmito úkoly 
se společně pokusíme vypořádat.

 Lektor: Libor Vacek (Praha) 

2/ Hlas v prostoru, prostor v hlase /Divadelní sál ZUŠ V. Ambrose/
 V rámci dílny budou účastníkům nabídnuty aktivity a cvičení vedoucí  

k uvědomění a souhře základních složek zvukové dimenze mluvního  
projevu (dech, fonace, artikulace, rezonance). Dále se budeme zabývat  
percepcí a sebepercepcí hlasového vyjádření, vztahem dechu, hlasu
a pohybu, tvorbou hlasu v souvislosti s vnitřním prožíváním. Dle potřeb  
účastníků bude zařazena hlasová diagnostika a doporučení k dalšímu  
rozvoji hlasu. Lektorka vychází z psychosomatického pojetí hlasové  
výchovy, jež je rozvíjeno na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU.

 Lektor: Mgr. Pavla Sovová Ph.D. (Praha) 

3/ Co snese text? /ZUŠ V. Ambrose – zámek/
Interpretační práce na textu má mnoho možností a záleží na interpretovi, 
která možnost je pro jeho sdělení nejčistší. Vyzkoušíme si práci na různých 
textech  zahrnujících poezii i prózu. Zkusíme si trochu experimentovat
a přemýšlet o tom, kdy je experiment pouhým ozvláštněním a kdy je vý-
znamotvorný. Budeme zkoumat témata našich sdělení a hledat inscenační 
klíče. V dílně se zaměříme také na kontakt s posluchačem. Budeme se 
zabývat  významem živého očního kontaktu i autenticitou našeho projevu. 
To vše velmi prakticky.

 Lektor: MgA. Jana Machalíková (Praha) 
 

Kontakt: 
Magistrát města Prostějova,
odbor školství, kultury a sportu,
oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb,
Školní 4, Prostějov, 
tel. 582 329 623, 582 329 620
www.prostejov.eu
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Statutární město Prostějov, Magistrát města 
Prostějova, odbor školství, kultury a sportu,
oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb
a NIPOS – Národní informační a poradenské 
středisko pro kulturu Praha.

Wolkrův Prostějov se koná pod záštitou
Ministerstva kultury ČR, hejtmana 
Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka 
a primátorky města Prostějova RNDr. Aleny 
Raškové, z pověření a za fi nančního přispění
Ministerstva kultury ČR. Wolkrův Prostějov
fi nančně podpořil Olomoucký kraj.
Na festivalu spolupracují Městská knihovna
v Prostějově, ZUŠ V. Ambrose Prostějov
a The 27 Music Bar.

19.30  INSPIRATIVNÍ PŘEDSTAVENÍ
DUHA Divadlo J. K. Tyla v Plzni
 HOWIE A ROOKIE LEE
 Divoká jízda podivné dvojice outsiderů temnými
 zákoutími Dublinu. Krutě komická hra o křehkosti
 přátelství a osamělosti lidské existence.
 Režie: Marek Němec
 Hrají: Jan Holík, Ondřej Rychlík

----------------------------------------------------------------------------------
ZÁMEK WOLKROVU PROSTĚJOVU
Nádvoří prostějovského zámku
   
21.00 MAJESTICO MUZIKUS –
 prostějovská unplugged kapela

22.00 – 24.00 AFTER PARTY 
The 27 Music Bar
 

Sobota 16.  června
8.00 – 8.30  Hledání hlasu 
Zámek – výstavní Hlasová rozcvička určená sólovým recitátorům
síň za kavárnou 2. a 3. kategorie a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55 Prezence recitátorů sólistů
DUHA 2. a 3. kategorie
 (2. kategorie– 6. skupina)
 (3. kategorie – 1. a 2. skupina)

9.00 – 12.15 PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
DUHA 2. a 3. KATEGORIE
 (2. kategorie– 6. skupina)
 (3. kategorie – 1. a 2. skupina)  

13.15 – 16.15 Rozborový seminář 2. a 3. kategorie
ZÁMEK – výstavní (2. kategorie– 6. skupina)
síň za kavárnou (3. kategorie – 1. a 2. skupina)

19.00 TO NEJLEPŠÍ NA KONEC...
DUHA Závěrečný večer 61. ročníku
 Wolkrova Prostějova
 s předáním cen festivalu

Použité zkratky:
DUHA = Duha – Kulturní klub u hradeb, Školní 4
Městská knihovna = Skálovo nám. 6
ZÁMEK - sál ZUŠ V. Ambrose = Pernštýnské nám. 176/8
ZÁMEK - výstavní síň za kavárnou = Pernštýnské nám. 176/8
The 27 Music Bar = Školní 24

Změna programu vyhrazena.

Vstupné pro veřejnost na celý večer na akci Zámek Wolkrovu
Prostějovu: 20,- Kč
Nádvoří zámku otevřeno po dobu trvání kulturního programu. 
After party pokračuje v The 27 Music Bar, který je otevřen do 24.00 hod.



9.00 – 12.00 PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
DUHA 1. KATEGORIE (1. – 3. skupina)

13.00 – 16.00 Semináře Wolkrova Prostějova

13.00 – 16.00 Rozborový seminář 1. kategorie
ZÁMEK – výstavní (1. – 3. skupina)
síň za kavárnou

16.30  Host festivalu
DUHA LiStOVáNí.cz – Co by můj syn měl vědět o světě 
 Fredrik Backman - vtipně stírá všechny úzkosti
 a nedostatky rodičů jednadvacátého století
 v půvabné knize plné upřímných obav
 a nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne
 srdce všech rodičů, a to dokonce i těch budou-
 cích, potencionálních.
 Hraje: Lukáš Hejlík

17.50  DIVADELNÍ SOUBOR TŘETÍ VĚK, Louny
DUHA Analema
 autorské představení
 Režie: Renata Vordová

19.10  DREJG, Náchod
ZÁMEK – sál Taková to byla láska
ZUŠ V. Ambrose Autor literární předlohy: Boris Pasternak,
 Marina Cvětajevová
 Dramatizátor a režie: Štěpán Macura
 

20.00 – 21.00 Hodnocení poroty divadel poezie 
DUHA

----------------------------------------------------------------------------------
ZÁMEK WOLKROVU PROSTĚJOVU
Nádvoří prostějovského zámku
   
21.15 KAPELA VY – zhudebněná poezie
 v undergroundovém podání

22.15 – 24.00 AFTER PARTY 
The 27 Music Bar
 
 

Čtvrtek 14.  června
8.00 – 8.30  Hledání hlasu 
Zámek – výstavní Hlasová rozcvička určená sólovým recitátorům
síň za kavárnou 1. kategorie a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55 Prezence recitátorů sólistů
DUHA 1. kategorie (4. – 6. skupina)

9.00 – 12.00 PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
DUHA 1. KATEGORIE (4. – 6. skupina)

Úterý 
12.  června
13.00 – 16.00 Semináře Wolkrova Prostějova

17.15 ZUŠ Iši Krejčího Olomouc
DUHA Hamlet (úryvek)
 Autor literární předlohy: William Shakespeare
 Dramatizace a režie: Veronika Rajtr Pavlová,
 Ilona Zámečníková

17.45  MAlá a VElká, Český Krumlov
DUHA Ukradená krev
 Dramatizace a režie: Marta Hermannová,  
 Veronika Holcová

18.45 – 19.45 Hodnocení poroty divadel poezie 
DUHA 

----------------------------------------------------------------------------------
ZÁMEK WOLKROVU PROSTĚJOVU
Nádvoří prostějovského zámku
   
20.00 Okno – brněnská pop-folková sestava herců
 z Divadla Husa na provázku

21.15  ZAHÁJENÍ 61. ROČNÍKU
nám. T. G. Masaryka WOLKROVA PROSTĚJOVA
před budovou muzea spojené s předáním symbolického
 klíče od městských bran
 Losers Cirque Company/KOLAPS  
 novocirkusové akrobatické představení
 Kolaps - součást všech životů, každodenní
 zkušenost, která ničí, bortí a drtí. Kolaps, který
 buduje, zoceluje utužuje nebo se jen rutinně   
 vrací, aniž bychom si všimli a uvědomovali jeho
 přítomnost. Bez kolapsu nelze posouvat své
 možnosti, nelze jít vpřed, nelze překročit   
 svůj stín. Otočí se společnost ke kolabujícímu
 zády? Využije společnost kolapsu jedince nebo
 nabídne pomocnou ruku?

22.15 – 24.00 AFTER PARTY 
The 27 Music Bar 
 

Středa 13.  června
8.00 – 8.30  Hledání hlasu 
Zámek – výstavní Hlasová rozcvička určená sólovým recitátorům
síň za kavárnou 1. kategorie a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55 Prezence recitátorů sólistů
DUHA 1. kategorie (1. – 3. skupina)

  
13.00 – 16.00 Semináře Wolkrova Prostějova

13.00 – 16.00 Rozborový seminář 1. kategorie
ZÁMEK – výstavní (4. – 6. skupina)
síň za kavárnou

16.30  PSČ (Příležitostné scénické čtení) 
DUHA 344 01, Domažlice
 Kozina
 Autor literární předlohy: Zdeněk Šmída 
 Dramatizace a režie: Dana Žáková

17.45 Příležitostný recitační sbor ÚMYSL DOBRÝ, 
DUHA Uherské Hradiště
 Udělat je sloveso, se je zájmeno
 Autor literární předlohy: Lenny Bruce
 Dramatizace a režie: Hana Nemravová

18.25 ZDIVIDLA Ostrava
DUHA Už brzy dozpívám
 Dramatizace a režie: Tereza Agelová a soubor

19.30 – 21.00 Hodnocení poroty divadel poezie
DUHA

--------------------------------------------------------------------------------
ZÁMEK WOLKROVU PROSTĚJOVU
The 27 Music Bar
   
21.15 MISTERO BUFFO (Dario Fo) –
 komické mystérium, které v tomto provedení
 tvoří tři příběhy, vás rozesměje, dojme
 i přiměje k zamyšlení.
 Režie: Alena Ambrová
 Hraje: Radim Schwab

22.15 – 24.00 AFTER PARTY 

   

Pátek
15.  června
8.00 – 8.30  Hledání hlasu 
Zámek – výstavní Hlasová rozcvička určená sólovým recitátorům
síň za kavárnou 2. kategorie a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55 Prezence recitátorů sólistů
DUHA 2. kategorie (1. – 5. skupina)

9.00 – 14.25 PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
DUHA 2. KATEGORIE (1. – 5. skupina)  

15.30 – 18.30 Semináře Wolkrova Prostějova

15.30 – 18.30 Rozborový seminář 2. kategorie
ZÁMEK – výstavní (1. – 5. skupina)
síň za kavárnou


