Teatras šeimai / 2018 Lapkričio 8-25

Didžioji salė

Lapkričio 8 d. 15.00 val.

Broliai Liūtaširdžiai
Valstybinis jaunimo teatras

Broliai Liūtaširdžiai
Audioviazualinis spektaklis šeimai
pagal Astridos Lindgren apysaka
Režisierė, scenografė,
inscenizacijos autorė
Kirsten Dehlholm
Meninė bendraautorė
Anne Mette Fisker Langkjer
Garso dizaineris
Kristian Hverring
Videomenininkas
Rimas Sakalauskas
Kostiumų dailininkė
Ugnė Martinaitytė
Šviesų dailininkas
ir operatorius
Simas Sirutavičius
Režisierės asistentė, vertėja
Saulė Norkutė
Vaidina:
Ignas Ciplijauskas
Matas Dirginčius
Nerijus Gadliauskas
Sergejus Ivanovas
Karolis Kasperavičius
Aleksas Kazanavičius
Viktorija Kuodytė
Saulius Sipaitis
Gediminas Storpirštis
Premjera 2018 m.
Trukmė 1 val. 40 min.
Kaina 6 €, 7 €, 8 €*.
Perkantiems
abonementą** – 6 €.
Bilietus platina
tiketa.lt ir teatro kasa.

Švedų rašytojos Astridos Lindgren apysaka „Broliai
Liūtaširdžiai“ – viena įsimintiniausių knygų, parašytų
jaunam skaitytojui. Ji buvo daugybę kartų pasakota pasaulio teatro scenose, kine ir televizijoje.
Danų režisierė ir vaizdo menininkė Kirsten Dehlholm
su savo kūrybine komanda „Brolių Liūtaširdžių“ istoriją
nusprendė papasakoti savaip. „Tai nėra tradicinė „Brolių
Liūtaširdžių“ inscenizacija“, – užtikrina kūrėjai. Šiame
spektaklyje istorijos pasakotoju tampa jauniausias jos
herojus dešimtmetis Karlas Leonas, arba kitaip - Skrebutis Liūtaširdis. Per jo išgyvenimus siekiama vaizdais
ir garsais perteikti vaiko pasaulį susidūrus su mirtimi
ir nepažįstama tikrove. „Brolių Liūtaširdžių“ istorija
pasakojama pasitelkiant paprasčiausias medžiagas ir
naujausias technologijas. Spektaklio kūrėjų siekis – sužadinti įvairaus amžiaus žiūrovų vaizduotę ir pojūčius.

Mažoji salė

Lapkričio 16 d. 9.30 val.
11.00 val.

Mano skraidymai
Teatras vaikams „Teatriukas“

Mano skraidymai
Kūrybinė laboratorija vaikams
Režisierius
Žilvinas Ramanauskas

Kaina 3 €.
Bilietus platina
teatro kasa.

Kūrybinių dirbtuvių metu režisierius Žilvinas Ramanauskas kartu kvies pasigaminti skraidančius objektus, o
muzika stiprins įspūdį. Pažintis su teatre gimstančiais
stebuklais taps nepamirštama.

Teatro klubas Žalia

Lapkričio 16 d. 10.00 val.
11.30 val.

Jonas Basanavičius barzdota varna
Teatras „Žalia varna“

Jonas Basanavičius
barzdota varna

Istorinis spektaklis vaikams
pagal Ryčio Daukanto knygą
„Jonas Basanavičius – barzdota varna“
Režisierė
Aurelija Čeredaite
Vaidina:
Aurelija Čeredaite

Kaina 3 €.
Bilietus platina
teatro kasa.

Istorinis spektaklis „Jonas Basanavičius barzdota varna“ skirtas mažam žiūrovų skaičiui, nes žiūrovai tampa
spektaklio dalyviais: vaikai kartu su aktore Aurelija
Čeredaite vaidins atskiras scenas ne tik šešėlių teatre,
bet įkūnys iškilius Lietuvos istorijos asmenis: Jono Basanavičiaus tėvus, Joną Basanavičių ir jo mylimą žmoną
Gabrielę Eleonorą, Antaną Smetoną ir jo žmoną.
Teatras - puiki vieta išmokti bendravimo subtilybių. Teatras - geras mokytojas, mokantis vaikus išreikšti save. Jei
pritarsime teatrologo akademiko V.Maknio minčiai, kad
lietuvių teatro ištakos turi tamprias sąsajas su vaikų tautosaka, tai neturėtume abejoti tokio žanro reikalingumu
vaikų ugdymui. Tuo metu, kai visuomenė įsikniaubusi į
planšetes ir kompiuterius gilinasi į virtualų gyvenimą,
pamažu nutolsta poreikis bendrauti gyvai. Realiame gyvenime paspaudus mygtuką draugas neatlieka norimą
funkciją, jo negalima nukreipti norima kryptimi. Todėl
labai svarbu nuo mažens vaikus mokyti bendrauti. Teatrinis veiksmas leidžia ugdyti vaiko kūrybines galias, suteikia galimybę ne tik gilintis į save, bet moko priimti kitus
veikėjus ar partnerius su visais jų elgesio keistumais bei
praplečia žmogiškas pažinimo ribas. Vaikui labai svarbu
ne tik būti stebėtoju, bet betarpiškai dalyvauti veiksme.

Didžioji salė

Lapkričio 16 d. 12.00 val.

Gėda Pelėda
Teatras „Atviras ratas“

Gėda Pelėda

Ritminis - muzikinis spektaklis
pagal lietuvių autorių eilėraščius
Idėjos autorė,
spektaklio kompozitorė
Judita Urnikytė
Spektaklio dailininkė
Birutė Belada Tauterytė
Režisierė
Ieva Stundžytė
Garso režisierius
Andrius Čaplikas
Kostiumų dailininkė
Teklė Jasenkaitė
Šviesų dailininkas
Ignas Lungevičius
Vaidina:
Judita Urnikytė
Birutė Belada Tauterytė
Jurgis Marčėnas
Rekomenduojama
žiūrovui nuo 5 metų,
bet tinka visiems.
Trukmė 45 min.

Kaina 5 €.
Bilietus platina
teatro kasa.

Teatras ATVIRAS RATAS, pristatydamas vienos dalies
muzikinį spektaklį ne tik vaikams ritminiu pavadinimu
„Gėda pelėda!“ (pagal įvairių lietuvių autorių poezijos
kūrinius) – kviečia visus žiūrovus kartu sužaisti trumpas
vaikystės istorijas, pasakojančias apie nenuoramas,
išdykėlius, užsispyrėlius, svajoklius, neklaužadas vaikus,
t.y., mus pačius. „Moralizuoti ar užsiimti didaktika – tikrai mums neįdomu ir netinka! Bet susitarti ir kūrybiškai
išspręsti iškilusią problemą – visada taip!“, teigia spektaklį kuriantys ir jame dalyvaujantys pagrindiniai veikėjai: Vienas, Du ir Trys.

Mažoji salė

Lapkričio 16 d. 13.00 val.

Žalia gyva
Teatras vaikams „Teatriukas“

Žalia gyva

Spektaklis vaikams
pagal tikras Vilniaus vaikų istorijas
Inscenizacijos autorė
ir režisierė
Agnė Sunklodaitė
Scenografė
Giedrė Brazytė
Kompozitorius
Žilvinas Ramanauskas
Vaidina:
Dalia Mikoliūnaitė
Žilvinas Ramanauskas
Rekomenduojama
5-10 metų vaikams.
Premjera 2015 m.
Trukmė 50 min.
Spektaklio sukūrimą rėmė
Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija ir kultūros taryba.

Kaina 5 €.
Bilietus platina
teatro kasa.

„Žalia gyva“ – tai senas vaikų žaidimas. Jį Vilniuje ir
miesto apylinkėse žaidė pokario vaikai. Bet kuriuo momentu vaikas galėjo ištarti „žalia gyva“, o draugas turėjo
parodyti prie savo kūno glaudžiamą žalią, gyvą lapą,
gėlės žiedą ar pan. Žiemą tai buvo nelengva užduotis!
Profesionali kūrybinė grupė, pasitelkusi nuotraukas, literatūrinę medžiagą, gyvus prisiminimus kūrybiškai ir jautriai sudėliojo originalų scenarijų, kurio veikėjai – įvairių
tautybių, įvairių laikotarpių mažieji Vilniaus gyventojai.
O istorijos pačios įvairiausios – ir labai linksmos, ir liūdnos, ir sukrečiančios, tokios, kokia Vilniaus ir visos Lietuvos istorija. Tai – tarsi gyva istorijos pamoka.

Mažoji salė

Lapkričio 16 d. 18.00 val.

Zuikis Puikis
Alytaus miesto teatras

Zuikis Puikis

Gyvai garsinama pasaka vaikams pagal
Eduardo Mieželaičio poemą „Zuikis Puikis“
Režisierė
Andra Kavaliauskaitė
Kompozitorius
Laurynas Vaitulevičius
Iliustracijų dailininkai:
Alytaus miesto
pradinės mokyklos
„Sakalėlis“ (1-4 kl.)
ir mokyklos – darželio
„Drevinukas“ (1 kl.)
auklėtiniai
Pasaką garsina:
Vaidas Praspaliauskas
Vincas Vaičiulis
Tomas Pukys
Erika Jasinskaitė
Rekomenduojama
5-10 metų vaikams.
Premjera 2018 m.
Trukmė 50 min.

Ką tik buvo sušauktas skubus Zuikių susirinkimas. Visas
miškas ūžė ne tik nuo dienos linksmybių, bet ir bičių
avilį menančio zuikių dūzgesio. Zuikių mintys dūzgė,
dūzgė, kol sudūzgė štai ką:
- Mūsų miške trūksta dūzgesio.
- Mūsų miške trūksta vaikų juoko!
- Ir jų minčių!
- Taip, čia labai trūksta lopšinių...
- Ir pasakų!
Ir sukilo zuikiai, ir pasklido po mišką džiugi žinia: šimtas
zuikių susirinko, net žalia girelė linko, pagulėję, pasitarę,
aviliuką atidarė! Ar aš tai pats pasakiau? Ir dar garsiai?
Gal ne. Tikiuosi ne. Juk čia paslaptis. Mirkt. Zuikis
Pasakų avilys - gyvai garsinamų pasakų namai, kuriuose
galima ne tik stebėti, bet ir pačiam prisidėti prie pasakos išsukimo. Savo garsais. Atsakymais. Žiovavimais ar
garsiu juoku, ieškant pačių tinkamiausių garsų pasakų
herojams.
P.S. Zuikiai nemelavo, tai namai, kuriuose kvepia pasakomis ir meile.

Kaina 4 €.
Bilietus platina
teatro kasa.

Mažoji salė

Lapkričio 24 d. 11.00 val.

Kas pasauly
g(a)ražiausia?
Stalo teatras

Kas pasauly g(a)ražiausia?“
Muzikinis da-da-darbo spektaklis visai šeimai

Idėjos autorės
Saulė Degutytė
Snieguolė Dikčiūtė
Pjesės autorė
Violeta Šoblinskaitė-Aleksa
Kompozitorė, atlikėja
Snieguolė Dikčiūtė
Režisierė, scenografė,
aktorė
Saulė Degutytė
Šviesų dailininkas
Simas Racevičius
Videopamokėlių autorius
Kęstutis Urbonas
Princas
Valdas Klemanskis
Pasaką garsina:
Vaidas Praspaliauskas
Vincas Vaičiulis
Tomas Pukys
Erika Jasinskaitė
Rekomenduojama
vaikams nuo 6 metų.
Premjera 2016 m.
Trukmė 1 val.

Kaina 4 €.
Bilietus platina
teatro kasa.

Spektaklyje „Kas pasauly g(a)ražiausia?“ pasaka „Snieguolė ir septyni nykštukai“ perkeliama į garažą. Pasitelkusi įvairius tokiose vietose randamus objektus, pasaką
seka aktorė Saulė Degutytė.
Tai – dadaistinio stiliaus spektaklis, kuriame žodis interpretuojamas priešingai. Prancūziškai dada – tai žaislinis
arkliukas. Taigi, spektaklyje mažieji žiūrovai skatinami
žaisti kartu su aktore bei pastebėti neatitikimus tarp
žodžių ir veiksmų, pavyzdžiui, kai tvarkantis mėtomi
daiktai, o apie nuodus kalbama saldžiai.
Kaip įprasta Stalo teatre, pasakojimui yra pasitelkiami
įvairūs daiktai, o septynis nykštukus spektaklyje atstovaus grąžtas, plaktukas, pjūklas, kirvis, replės bei kiti
garažo įrankiai. Todėl tikimasi, kad mergaičių pamėgta
pasaka bus įdomi ir berniukams.
Šiais laikais vaikai vis mažiau mato suaugusius, kurie
darbą dirba meistraudami rankomis. Siekiant užpildyti
šią spragą į „Kas pasauly g(a)ražiausia?“ audinį įpintos
ir videopamokėlės, kaip galima dirbti įvairius darbus.
Galbūt tai paskatins mažuosius išmėginti tėčių pasauliui
priklausančius daiktus.

* Taikomos nuolaidos. Daugiau
informacijos bilietų platinimo
vietose.
** COM MEDIA abonementas 6+.
Įsigydami bilietą į 6 ar daugiau
spektaklių už juos mokėkite
mažiau ir gaukite nuolatinę
vietą žiūrovų salėje.

Rengėjai:

Strateginis
teatro rėmėjas:

Generalinis
rėmėjas:

Informacinis
rėmėjas:

Nominacijų
steigėjai:
Geriausias
režisierius

Pagrindiniai
rėmėjai:

Projektą iš dalies
finansuoja:

Geriausias
COM @
spektaklis

Dramaturgų
I vietos premija

Rėmėjas:

Teminiai rėmėjai:

Saulius
Bitinas
Dramaturgų
II vietos premija

Partneriai:
Dramaturgų
III vietos premija

Draugai:
Geriausias žiūrovų
išrinktas spektaklis

Ačiū:

Robertas
Šarknickas
Geriausia
aktorė

Sklaida:
Geriausias
aktorius

Bilietus platina:

Geriausias
COM MOON A
spektaklis

www.teatrufestivalis.lt

