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19.00 / Divadlo Petra Bezruče

21.30 / Důl Hlubina

DENNĚ (Poníci slabosti)

DOUPĚ

15.00 / Masarykovo náměstí / vstup volný

Divadlo Na zábradlí (Praha)
Postmoderní komedie z kriminalistického prostředí.
Americké metody, česká policie a normalizační songy.
Redakce Divadelních novin označila inscenaci Denně za
Sukces měsíce. Nominace na Cenu Alfréda Radoka (Česká
hra) a Cenu Marka Ravenhilla (Inscenace roku).

Divadlo na cucky (Olomouc)
Šokující divadelní hra inspirovaná autentickými
pornocastingy. Fyzické divadlo, ve kterém jde jen
o jedno...

Décalages – divadlo v pohybu (Praha)
Pouliční představení složené ze vzdušné akrobacie,
písní a humoru, které zkoumá a prověřuje neočekávaně
komické aspekty našich každodenních životů.

elního

www.d

ÚTERÝ 4. ČERVNA
VELVET BLUES

6 2013

10.00 / Minikino
Bratři Karamazovi
/ ﬁlmová sekce /
13.00 / Minikino
Karamazovi
/ ﬁlmová sekce /

SOBOTA 8. ČERVNA
16.00 / Dům kultury města Ostravy

17.00 / Divadlo Petra Bezruče

21.00 / Divadlo Petra Bezruče – Márnice

SONS THAT BECAME DEER

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

Kompánia eatre Studio (Maďarsko)
Ryze taneční inscenace čerpající z hudebního díla Cantata
Profana Bély Bartóka. Vydejte se na cestu k počátku a za
hledáním rovnováhy s legendou o devíti synech, kteří se
při lovu promění v jeleny.

A studio Rubín (Praha)
Únos nevěsty... hospoda... semiﬁnále mistrovství světa
v hokeji. Bar je plný alkoholu, jukebox plný songů
a ženich nejde a nejde...

RACEK

10.00 / Minikino
Odpad město smrt
/ ﬁlmová sekce /
13.00 / Minikino
Odpad město smrt
/ ﬁlmová sekce /

Dejvické divadlo (Praha)
Dejvické divadlo, oceněno titulem Divadlo roku 2012,
se vrací na festival Dream Factory Ostrava! Po loňském
sukcesu s komedií Ucpanej systém přiváží svou nejnovější
inscenaci Racek – klasickou komedii o nenaplněných
ideálech a citech, jež jsou vzájemným nedorozuměním...

16.00 / Divadlo Petra Bezruče

20.00 / Divadlo Petra Bezruče

TICHÝ TARZAN

NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE

Divadlo STOKA (Slovensko)
Poslední divadelní romantik Blaho Uhlár obnažuje
donaha sebe i společnost a zůstává věrný marnému boji
proti developerům, státní kultuře a komerci.

Husa na provázku (Brno)
Zcizené deníky fantoma erotické fotograﬁe. Outsider,
blázen nebo génius? Ivana Hloužková získala za
ztvárnění role Miroslava Tichého Cenu Alfréda Radoka
2012 a byla nominovaná na Cenu álie 2012.

17.00 a 20.00 / Divadlo Petra Bezruče

19.00 / Důl Hlubina

DEŠTIVÉ DNY

DEN OPRIČNÍKA

Divadlo Ungelt (Praha)
Americké drama o síle přátelství s prvky kriminálního
příběhu. Cena álie 2012 pro Richarda Krajča za
ztvárnění role Dannyho.

Studio Hrdinů (Praha)
Bizarní estráda plná groteskních výjevů, operních,
baletních i komických výstupů, vyprávění krvavých historek,
předvádění náboženských rituálů a drogových extází...

Divadlo Reduta (Brno)
Divadelní podoba slavného ﬁlmu J.-C. Carrièrea
a L. Buñuela, který se nesmazatelně zapsal do dějin
světové kinematograﬁe. Příběh o skupince přátel z vyšší
společnosti, která se neustále snaží sejít ke společnému
obědu, večeři nebo zajít na čaj. Jejich pokusy však
vždycky končí neúspěchem, zapříčiněným většinou velmi
zvláštními až absurdními okolnostmi...
/ slavnostní zakončení festivalu /

ČTVRTEK 6. ČERVNA
19.00 / Dům kultury města Ostravy

VINNETOU

16.00 / Stará Aréna

Městské divadlo Kladno
Nový pohled na příběh o pokrevním bratrství ušlechtilého
indiánského náčelníka a udatného greenhorna. Vojtěch
Kotek a Jakub Prachař v dramatu cti v kulisách Divokého
západu.
/ slavnostní zahájení festivalu /
21.00 / prostranství před Domem kultury
města Ostravy / vstup volný

MALÉ FORMY VE VZDUCHU
Décalages – divadlo v pohybu (Praha)
Pouliční představení akrobacie na šálách. Vzdušný balet,
ze kterého se tají dech.

POKUS

17.30 / Cooltour

21.00 / Divadlo Petra Bezruče

STŘEDA 5. ČERVNA

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

DIVADLO GOČÁR

13.00 / Minikino
Pestré vrstvy
/ ﬁlmová sekce /

Buranteatr (Brno)
Současná ironická komedie. „Na světě je asi tři a půl
miliardy chlapů, takže myslím, že mám celkem šanci na
něco lepšího“.

Omnimusa o.s. (Praha)
Muzikál, ve kterém budou největší architekti XX. století
rýsovat a zpívat. Gočár se nezamykal na záchodě
a ústřední topení nepatří do kostela! Cena Alfréda
Radoka 2012 v kategorii „hudba“ pro Miloše Orsona
Štědroně!

PÁTEK 7. ČERVNA

16.00 / Stará Aréna

MRKEV V ŘITI A KŘIK
MeNe KeKeL
Sólo pankača pro dva huňaté. Performance na pomezí
scénického čtení a kožíškové exhibice Martina Macháčka,
kterou naživo doprovází hudebník Tomáš Bayer.

15.00 / Stará Aréna

22.30 / Divadlo Petra Bezruče – klub / vstup volný

JožkaLipnikjebožíčlověkaneumílhát! No. 13

KABARET MIX

Monstrkabaret Freda Brunolda a Nová síť o.s.
Kultovní představení podle komiksové předlohy aneb
první český divadelní sitcom.

Omnimusa o.s. (Praha)
Výběr písní z “Kabaretu Hašek” Miloše Orsona Štědroně
a jazzové standardy v podání zpěvačky Aleny Bazalové,
klavíru, saxu a bicích.

17.00 / Cooltour

FEDERER–NADAL

DEBATA
PÁ 7. 6. ve 13.00 / Stará Aréna / foyer / vstup volný
FESTIVALOVÁ DISKUSE: Jak se žije nezávislým
souborům? Nemají stálou scénu ani příjem, každoročně
boují o granty a leckdy zápasí o holou existenci… Jde to?

OSTRAVSKÁ SEKCE
ST 5. 6. ve 20.00 / Důl Hlubina

PESTRÉ VRSTVY
Divadlo Petra Bezruče (Ostrava)
Ivan Landsmann, Tomáš Vůjtek / režie J. Klimsza
Kultovka jak cyp.
ČT 6. 6. v 10.30 / Divadlo Petra Bezruče

MRZÁK INISHMAANSKÝ
Divadlo Petra Bezruče (Ostrava)

16.30 / Cooltour

STEEL MY HEART

NEDĚLE 9. ČERVNA

ČT 6. 6. v 18.30 / Divadlo Jiřího Myrona

TUCET Štúdio novej drámy a projekt SPOTs (Slovensko)
Dokumentární inscenace inspirovaná příběhy lidí
spojených s košickými ocelárnami.

10.30 a 13.00 / Divadlo Petra Bezruče – Márnice

NDM - Divadlo Jiřího Myrona (Ostrava)

19.00 / Divadlo Petra Bezruče

EYOLFEK
Divadlo v Dlouhé (Praha)
Kuchyňský psycho-horor! Ironická hra klasika norské
dramatiky. Redakce Divadelních novin označila inscenaci
Eyolfek za Sukces měsíce.

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

BUDULÍNEK
Naivní divadlo Liberec
Budulínek neposlouchá, babička s dědečkem špatně slyší
a liška zase slyší až moc... Půvabná inscenace, plná humoru,
živé muziky a loutkářských lahůdek. Vít Peřina obdržel za
autorství textu Cenu Divadelních novin za Tvůrčí počin sezóny
2011/2012 v kategorii Alternativní divadlo. Inscenace byla
v anketě odborníků označena za nejinspirativnější českou
loutkovou inscenaci roku (Cena ERIK).

PÁ 7. 6. v 10.00 / Divadlo loutek

ŠARYK VZPOMÍNÁ
Divadlo loutek (Ostrava)
PÁ 7. 6. v 18.30 / Komorní scéna Aréna

HRÁČI
Komorní scéna Aréna (Ostrava)

Aktuality, kompletní program a možnost online rezervace vstupenek naleznete na oﬁciálních stránkách festivalu www.dfov.cz nebo facebook.com/DreamFactoryOstrava
PŘEDPRODEJ: Divadlo Petra Bezruče / 28. října 120, Ostrava, 702 00 / tel.: 596 618 363 nebo 605 268 799 / vstupenky@bezruci.cz.
Předprodej na představení Racek a Vinnetou zajišťuje také Dům kultury města Ostravy / tel.: 597 489 111 / info@dkv.cz.
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graﬁka: lukáš horký

A studio Rubín (Praha)
Dva nezničitelní hrdinové dnešní doby jak je neznáte. Pět
setů autorského divadla, které se nebojí metafyzického
obsahu: Tenisu!!!
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