
Wolkrův Prostějov se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, hejtmana 
Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila a primátorky města Prostějova RNDr. Aleny Raškové, 
z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury. Wolkrův Prostějov finančně 

podpořil Olomoucký kraj. Na festivalu spolupracují Městské divadlo v Prostějově, Městská 
knihovna v Prostějově a Divadlo Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově.

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

Použité zkratky:
MD = Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1
DUHA = Duha – Kulturní klub u hradeb, Školní 4
ND = Národní dům, Vojáčkovo nám. 1
Divadlo Point, Olomoucká 25
Městská knihovna, Skálovo nám. 6

Po dobu konání 59. Wolkrova Prostějova budou probíhat

čtyři semináře:
1/ Herec nejen v divadle poezie /Divadlo Point/
  V herecké dílně je připraveno několik témat: interpret v prostoru se 
sdělením - práce s tělem a hlasem jako nástrojem nejvlastnějším - 
vnímání sebe v prostoru a proměna sdělování - vnímání sebe a partnera 
v prostoru s hledáním prostředků pro sdělování.

  Lektor: Hana Franková (Karlovy Vary) 

2/ Hlas v prostoru, prostor v hlase /Městská knihovna/
  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 vý-
chovy, jež je rozvíjeno na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU.

  Lektor: Pavla Sovová (Praha) 

3/ Překlad poezie aneb Uťatá hlava básníkova /ND - modrý salónek/
Zatímco Angličan má Shakespeara jediného a Rus zase jediného Puškina, 
český čtenář jich má hned několik. V čem se originál Shakespearových 
Sonetů nebo Puškinova Oněgina liší od svých početných českých verzí? 
Jaké významy naši překladatelé zachytili a co jim „spadlo pod stůl“? Říká 
proslulý Taťánin dopis Oněginovi pokaždé totéž? A jak se v tom má 
vyznat ten, kdo si vybírá text k přednesu? O tom a také o dalších cizoja-
zyčných autorech v českých překladech je tento interpretační seminář. 
Lektor: Stanislav Rubáš (Praha) 

 
4/ Storytelling – Vybásni si příběh /ND - červený salónek/
  Vypravěčská dílna pro literární detektivy. Provede vás v ní metodou 
storytelling, která se opírá o cvičení a hry ozkoušené profesionálními 
vypravěči po celém světě. Techniku novodobého vyprávění si budete 
moct sami vyzkoušet a najít tak v sobě dovednosti poutavého vypravě-
če. Společně detailně prozkoumáme život hlavní postavy příběhu, který 
vytvoříme z vašich oblíbených básní. Budeme si trochu hrát, trochu 
přemýšlet, trochu improvizovat a trochu psát. Ale hlavně si budeme 
hodně vyprávět. 

  Lektor: Dominika Šindelková (Brno) 

Kontakty: 
Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, 
oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb,
nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, 
tel.: 582 329 623, 582 329 620
Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov,
tel.: 582 329 603, 582 329 602

                           www.prostejov.eu/duha

Vstupné pro veřejnost na celý večer na zahrádku Národního domu 20,- Kč
Zahrádka Národního domu je otevřena denně do 24.00 hod.

Změna programu vyhrazena.

sobota 18. června
8.00 – 8.30   Hledání hlasu 
přednáškový sál ND  Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové
  rozcvičce v přednáškovém sále spolkové části
  Národního domu. Určeno sólovým recitátorům
  3. kategorie a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55  Prezence recitátorů sólistů
jeviště MD  3. kategorie

9.00 – 11.20  PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
jeviště MD  3. KATEGORIE   

12.15 – 13.45  Rozborový seminář 3. kategorie
přednáškový sál ND

14.00   HRŮZA A TY DVĚ, Liberec
DUHA  Když se 8 povalí, vypadá to takhle ∞
  Autor literární předlohy: H. C. Artmann, 
  E. Jandl, C. Morgenstern, J. Ringelnatz 
  Autor hry: kolektiv souboru 
  Režie: Michaela a Filip Homolovi

14.45  NA POSLEDNÍ CHVÍLI, Ostrov
DUHA JELIZAVETA BAM
  Autor literární předlohy: Daniil Charms/
  JELIZAVETA BAM 
  Dramaturgická úprava: Lucie Veličková
  a soubor, Režie: Lucie Veličková

15.45 – 16.45  Hodnocení poroty divadel poezie
DUHA  - KLUBOVNA

19.00  TO NEJLEPŠÍ NA KONEC
DUHA  Závěrečný večer 59. ročníku
  Wolkrova Prostějova
  s předáním cen festivalu

59. celostátní přehlídka
uměleckého přednesu
a divadel poezie 14. - 18. června 2016

V promenoáru divadla pořádá Městské divadlo v Prostějově
V Ý S T A V U

Jan Roubal a Divadlo na dlani 
Honzu, jehož jméno nese nově udělovaná cena Wolkrova Prostějova,
potkáváme už jen ve vzpomínkách 
a legendárním Písním vrbovýho proutku je letos 40 let.
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úterý 14. června
13.00 – 16.00  Semináře Wolkrova Prostějova

18.00  ZAHÁJENÍ 59. ROČNÍKU
Socha J. Wolkera WOLKROVA PROSTĚJOVA
  spojené s předáním symbolického klíče 
  od městských bran

18.45   DOHRÁLI JSME, Uherské Hradiště
jeviště MD  Grace
  Autor literární předlohy: Yvette Nolanová
  /Jobova žena aneb Grace požehnaná/ 
  Dramaturgická úprava: Hana Nemravová 
  Režie: Hana Nemravová

20.00 – 20.30  Hodnocení poroty divadel poezie 
DUHA 

----------------------
U KOTĚRY  I VŠI
NA ZAHRÁDCE  Zhudebněná poezie I. M. Jirouse
zahrádka ND     
21.00 

 středa 15. června
8.00 – 8.30   Hledání hlasu 
přednáškový sál ND  Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové
  rozcvičce v přednáškovém sále spolkové části
  Národního domu. Určeno sólovým recitátorům
  2. kategorie a všem dalším zájemcům.

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

9.00 – 13.15  PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
jeviště MD  2. KATEGORIE (1. – 5. skupina)
 
14.00 – 17.00  Semináře Wolkrova Prostějova

14.00 – 17.00  Rozborový seminář 2. kategorie
přednáškový sál ND (1. – 5. skupina)

17.30   ČISTÍRNA, Pardubice - Polabiny
jeviště MD  Jen jestli
  Autor literární předlohy: Shel Silverstein
  /Jen jestli si nevymejšlíš/ 
  Dramaturgická úprava: Klára Litterová 
  a sobor, Režie: Klára Litterová

18.15   VDOVA PO KAPITÁNOVI DUNAJSKÉ
DUHA  PAROPLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI, Praha
  [Zj 1:3] podle skutečné události 
  Scénografie: Lenka Potměšilová
  Hudební doprovod: Jiří Švec
  Režie: Šimon Stiburek

----------------------
U KOTĚRY  MI MARTEF
NA ZAHRÁDCE  plzeňská klezmerová kapela
zahrádka ND 
21.00   

pátek 17. června
8.00 – 8.30   Hledání hlasu 
přednáškový sál ND  Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové
  rozcvičce v přednáškovém sále spolkové části
  Národního domu. Určeno sólovým recitátorům
  1. kategorie a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55  Prezence recitátorů sólistů
jeviště MD  1. kategorie

9.00 – 13.40  PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
jeviště MD  1. KATEGORIE   
 
14.40 – 17.40  Semináře Wolkrova Prostějova

14.40 – 17.40  Rozborový seminář 
přednáškový sál ND 1. kategorie

18.00   DS FREAK OUT, Prostějov
DUHA  Bubela 
  Autor literární předlohy: Michal Čunderle
  Dramaturgická úprava: Hana Šprynarová   
  Režie: Hana Šprynarová

18.45 – 19.15  Hodnocení poroty divadel poezie
DUHA

19.30  H o s t   f e s t i v a l u
MD
  DIVADLO V RYTÍŘSKÉ
  Druhá smrt Johanky z Arku
  Bůh je dobrým dědečkem, Kat andělem,    
  Johanka šaškem a všichni tři uvádí humorně  
  filozofickou detektivní hru o současných    
  komplexních problémech ve společnosti.

  Hrají: Vilma Cibulková, Ladislav Mrkvička,  
  Stanislav Lehký

----------------------
U KOTĚRY  LOUDKY
NA ZAHRÁDCE  pražská grunge-rocková kapela 
zahrádka ND
21.15
 

19.30 – 20.30  Hodnocení poroty divadel poezie 
DUHA
 
21.00  LiStOVáNí.cz: KAFE A CIGÁRKO
přednáškový sál ND  Marie Doležalová

Marie Doležalová si začala psát blog, jen tak  pro radost a pro své 
kolegy z divadla, aby je pobavila. Ale záhy Kafe a cigárko začalo bavit 
lidi mnohem víc, než by se Marie nadála. Taky za něj získala cenu 
Magnesia Litera. Ty nejlepší glosy s podtitulem Historky z herecké 
ho podsvětí vychází právě teď formou knihy. A pro LiStOVáNí je to 
rozhodně výzva, která slibuje netradiční zábavný večer. A víte co je na 
psaní Marušky ze všeho nejlepší? Že si dovede udělat legraci hlavně 
sama ze sebe. 

 
 čtvrtek 16. června
8.00 – 8.30   Hledání hlasu 
přednáškový sál ND  Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové
  rozcvičce v přednáškovém sále spolkové části
  Národního domu. Určeno sólovým recitátorům
  2. kategorie a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55  Prezence recitátorů sólistů
jeviště MD  2. kategorie (6. – 8. skupina)

9.00 – 11.40  PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ
jeviště MD  2. KATEGORIE (6. – 8. skupina)   

12.40 – 15.40  Semináře Wolkrova Prostějova

12.40 – 15.40  Rozborový seminář 2. kategorie
přednáškový sál ND (6. – 8. skupina)

16.00   DĚVČÁTKO A SLEČNY, Jaroměř 
jeviště MD  Ušubraná
  Autor literární předlohy: Karel Jaromír Erben,  
  Karel Jaroslav Obrátil 
  Autor hry: Jarka Holasová, Kateřina Prášilová,  
  Monika Němečková,
  Režie: Jarka Holasová a soubor

17.00  REGINA BŘECLAV 
DUHA  Na třetí pokus
  Autor literární předlohy: Ernst Jandl 
  Režie: Martin Janků, Zdeněk Miklín

17.40  BUDDETO!, Plzeň 
DUHA  Přemnohá dobrodružství, jakož i hrdinské  
  skutky rytířů nízkého stolu – útržky eposu
  Autor hry: Buddeto!, Režie: Michal Ston

19.00 – 20.30  Hodnocení poroty divadel poezie
DUHA


