Sezona 2020/2021
Divadlo Lampion na téma “Jedinečnost dřímá v každém srdci”
Slovo jedinečnost zní v uších hlasem hrdinů a velkých géniů. Je ale doopravdy tak vzácná? Nebo je zkrátka každý
jedinečný a každý něco jedinečného dokáže - v dobrém i zlém, v zdánlivě malém i zdánlivě velkém? Odpověď je složitá
jako sama otázka, ale divadlo se takových otázek a odpovědí naštěstí nikdy nebálo! A pokud se nebojíte ani vy, vydejte
se s námi po stopách těch nejmenších dobrodruhů, nesmrtelných legend, outsiderů, kteří jsou tak jiní, až to bolí nebo
dětí, které se často ptají “proč?” a “jak?”, ale málokdo jim dokáže odpovědět. Možná společně zjistíme, co dělá z našeho
světa tak jedinečné místo.

Jiří Ondra - Není svět jenom z vět
Objevitelská výprava po stezce mezilidského, mezizvířecího i meziplanetárního porozumění a dorozumívání se. Malá,
ale výpravná inscenace beze slov pro nejmenší a jejich jakkoliv starší doprovod o možnostech vzájemného dialogu.
Určeno divákům od 0 let.
Režie: Jiří Ondra
Premiéra 19. 9. 2020

Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční
Známá pastorální hra z českého prostředí se pod taktovkou Matěje Formana promění v jedinečný zážitek v barokních
kulisách Kostela sv. Šimona a Judy, jehož atmosféru doplní nejen loutkové a výtvarné divadlo v podání kladenských
herců, ale také výjimečná hudební složka Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK.
Určeno divákům od 5 let.
Režie: Matěj Forman
Premiéra 3. 12. 2020 v Kostele sv. Šimona a Judy v Praze

Linda Dušková, Matouš Danzer - Edward
Každý z nás se někdy cítí být trochu jiný než ostatní. Občas se nám zdá, že vyčníváme, nezapadáme nebo že jsme zkrátka tak
nějak sami. Pro chlapce, který má místo rukou nůžky, jsou tyhle pocity denní chleba. Ve městě plném ideálů, norem a absolutní
krásy se tak stáváme svědky příběhu o jeho jedinečnosti. Inscenace na motivy známého filmu režiséra Tima Burtona.
Určeno divákům od 8 let.
Režie: Linda Dušková
Premiéra 4. 1. 2021

Matouš Danzer a Ewa Zembok volně na motivy tvorby Ransoma Riggse - Sirotčinec
Autorský mysteriózní příběh částečně vycházející z motivů knihy Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti se odehrává
ve starém sirotčinci v protektorátní Praze. Přízrak Golema po dlouhých stoletích spánku vychází
z pražského podzemí a do této časové roviny se shodou náhod dostane chlapec ze současnosti. Skrze různé napínavé situace,
které prožije s podivnými dětmi ze sirotčince zjistí, že možná není tak slabý a bojácný, jak si on sám a všichni okolo vždy mysleli.
Určeno divákům od 12 let.
Režie: Ewa Zembok
Premiéra 17. 4. 2021

Asa Lind, Jakub Maksymov - Písečný vlk
Příběh o malé holčičce Zacharíně, která se vydá s rodiči na dovolenou na opuštěný ostrov na severu. Těší se na velké dobrodružství s kamarády, ale ostrov je prázdný a rodiče mají stále něco na práci. Jednoho dne však na pláži potká vlka, který má srst
barvy písku a umí jí odpovědět na všechny otázky, nad kterými si i dospělí lámou hlavu - Co je vesmír? Jak to, že Země letí a my
s ní? A proč mají dospělí pořád něco na práci?
Určeno divákům od 4 let.
Režie: Jakub Maksymov
Premiéra 5. 6. 2021

