Milí přátelé,
jménem ženevské ČŠBH Vás srdečně zvu na dvě krásná divadelní představení,
která nám přijede zahrát pražské Divadlo Kampa. Představení pro děti a jejich
doprovod se uskuteční díky laskavé podpoře pana velvyslance Káry, kterému tímto
za všechny malé i velké diváky děkuji.

ŠKOLA MALÉHO STROMU
Divadlo Kampa – Spolek Cylindr
Kdy: 8. 6. 2018 v 17,00 a 9. 6. v 17,00 hodin
Kde: V rezidenci pana velvyslance,
20 Chemin des Crêts de Pregny, Grand-Saconnex

Dramatizace stejnojmenné knížky o malém indiánovi z
kmene Čerokí jménem Malý strom.
Vhodné pro děti od 6 let.
dramatizace: Iveta Dušková
hudba a texty písní: Pjér la´šéz
Hrají: Petra Bílková a Iveta Dušková
Délka představení 90 minut bez pauzy.

HONZA A LESNÍ SKŘÍTEK
Divadlo Kampa – Soubor Cylindr
Kdy: 9. června 2018 ve 12,00 hodin
Kde: V rezidenci pana velvyslance,
20 Chemin des Crêts de Pregny, Grand-Saconnex

Příběh, který se možná doopravdy stal - o tom, jak
Honza a skřítek zachránili les.
Vhodné pro děti od 3 let.
Bylo či nebylo? Byl jednou jeden les, tedy spíše smetiště, v němž vládl Král Lesa,
tedy spíše Smetiště…A taky byl jeden Honza, kterého putování za Vílou Vod, Matkou
Zemí, Králem Větru a Králem Ohně zcela proměnilo.A nesmíme zapomenout na
malého lesního skřítka, to by byl malér. To bychom to naše vyprávění pěkně ošidili.
Jste zvědaví, o čem bude? Tak vám nezbývá nic jiného, než se přijít podívat.
Pohádkový příběh s písničkami pro ty nejmenší, pro děti od 3 let.
Napsala: Iveta Dušková
Hrají a zpívají: Petra Bílková a Iveta Dušková
Představení trvá 60 minut a je bez pauzy.

Milí přátelé,
v tuto chvíli zbývají místa na následující představení:
8. 6. v 17,00 Škola Malého stromu
9. 6. ve 12,00 Honza a lesní skřítek
9. 6. v 17,00 Škola Malého stromu
Všechna představení se konají v rezidenci pana velvyslance, 20, chemin des Crêts
de Pregny, Le Grand – Saconnex, 1218 (parkoviště Centre J. Knox).
Jelikož je kapacita sálu omezená, je nutné se závazně zapsat do přiložené
tabulky do 27. 5. 2018. Vstupné se platí v hotovosti před představením.
Cena vstupného pro rodiny, jejichž děti nenavštěvují ČŠBH v Ženevě je 10 CHF za
osobu (děti i dospělí platí stejně)
Každé představení má kapacitu 40 míst.
Škola Malého stromu: 8. 6. v
17,00 hod: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZeE6mNWaR6QP72ErZivJmzu
PIIQpre4zECiCRYRvWB8/edit?usp=sharing
Honza a lesní skřítek: 9. 6. ve
12,00 hod: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LfA3MHMsEF2uOsGsjdVLauY
6OoaCkqpOQCXpkLq0sIk/edit?usp=sharing

Škola Malého stromu: 9. 6. v
17,00 hod: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EUYClEFbbtAuRr73nNGNlNp
an5hAOMdFY_JLkqVtnzY/edit?usp=sharing

Těšíme se na Vás i na divadlo!
Tým ČŠBH Ženeva

