10:00–13:00 Dílna u Žlutého mužátka aneb Tahací muži
a jiné se sdružením Ilustrátoři (Malá dílna)
Vyrobte si tahací panáky nebo tiskátka z brambor či malý linoryt;
pro děti od 6 let
od 11:00 Permanentní dílna VOŠ Václava Hollara / Inspirace Petrem
Niklem a Jiřím Trnkou (ilustrace pomocí technologie monotypu)
a Vytvoř si svou vlastní záložku do knížky (Velká dílna)
Dílničky kreativních studentů budou probíhat po celý den; pro děti
od 3. třídy ZŠ
14:00 Šárka Ziková / Kouzelný svět Gabriely (Malá dílna)
Dvouhodinová dřevěná dílna výtvarnice, filmařky a ilustrátorky
dětské knihy Kouzelný svět Gabriely; pro děti od 4 let
(pořádá nakladatelství Meander)
15:00 Dagmar Urbánková / workshop (Malá dílna)
Workshop výtvarnice festivalu Děti, čtěte a ilustrátorky dětských knih;
pro děti od 4 let (pořádá nakladatelství Meander)
16:00 Daniel Michalík / workshop Kiko a tajemství papírového
motýla (Malá dílna)
Origami workshop s ilustrátorem knihy, která byla nominována na letošní
Magnesii Literu; pro děti od 4 let (pořádá nakladatelství Meander)

KLÁŠTERNÍ AMBIT

11:00 Dílna Little Modernist a nakladatelství Labyrint (edice Raketa)
/ Otevírání červené krabičky aneb workshop s knihou Tibet
Čtení vzpomínek, šifrování tajemných vzkazů a hledání kamínků
do dětských krabiček s Hanou Kováříkovou; pro děti od 4 let

PROSTOR PŘED MALOU VÝSTAVNÍ SÍNÍ

14:00–18:00 Workshop se stavebnicí PlayMais (pořádá Penshop.cz)
Výtvarný workshop s Penshopem (stavebnicePlayMais); pro děti od 3 let

MALÁ VÝSTAVNÍ SÍŇ

12:00 Mechanický cirkus Dagmar Urbánkové
Stolní divadlo výtvarnice festivalu Děti, čtěte!, scénografky a kouzelnice
Dagmar Urbánkové; pro děti od 4 let

Čtení pro nejmenší v babiččině a dědečkově postýlce
po celou dobu festivalu (Malé nádvoří)

V případě nepřízně počasí se všechna divadla přesouvají
z Malého nádvoří do Sálu Boženy Němcové a čtení s dílnami do knihovny,
předsálí Malé výstavní síně a do klášterního ambitu.
Generální partneři
Hlavní pořadatel
festivalu

Spolupořadatel za podpory
Královské kanonie
premonstrátů na Strahově

Česká kniha pro děti před sebou nemá příliš
optimistickou budoucnost. Kluci už nečtou skoro
vůbec, dívky sice stále ještě čtou, ale rok od roku
jich ubývá... Knihy bez svých čtenářů ale nemohou
existovat, a tak zbývá jediné – číst a číst se svými
dětmi od nejútlejšího dětství a ukazovat jim,
že spolu s literaturou by ztratily kus svého lidství,
kultivovaného knihou po tisíciletí.
A tím i kus toho nejsvobodnějšího a nejcennějšího
v každém z nás – svou fantazii.
17 nakladatelů pro Vás na festival Děti čtěte!
připravilo to nejlepší ze své tvorby pro děti
Meander | Mladá fronta | Brio | Paseka
Portál | Argo | Dybbuk | Havran | Labyrint
Maťa | Petr Prchal | Popokatepetl | Práh
Thyrsus | Torst | Baobab | Arbor Vitae
divadlo Buchty a loutky | ANPU | LiStOVáNí | Mechanický cirkus Dagmar
Urbánkové | Hugo Forman | Anička a letadýlko | Ty-já-tr | Truhla | Divadlo
Ančí a Fančí | školní představení | VOŠ Herecká a další hudba Lakomé Barky
HarmCore Jazz Band | Vobezdud autorská čtení Mikaël Ollivier
Ivan M. Jirous | V. Brabenec | D. Krolupperová | A. Ježková | M. Baňková
R. Malý | D. Fischerová | M. Wagnerová | B. Nesvadbová | J. G. Mann a další
dílny A. Neborová | D. Urbánková | V. Podzimková | Š. Ziková | D. Michalík
studenti VOŠ V. Hollara |sdružení Ilustrátoři | Little Modernist (H. Kováříková)
a další filmy Š. Ziková | Barokní opera bří Formanů | P. Řezníčková
křest knihy Krajiny F. Hrubína

Mediální partneři

Děti, čtěte!

Meander
Hlavní partneři

Nakladatelé

Arbor vitae

Pořádá nakladatelství Meander (www.meander.cz). Na programu se podílejí
nakladatelství Meander, Mladá fronta, Portál, Brio, Dybbuk, Petr Prchal,
Popokatepetl, Thyrsus, Labyrint. Připraveno ve spolupráci s odd. prezentace
sbírky PNP v Praze pod vedením Vladimíra Uhlíka. Výtvarná spolupráce
na festivalu Dagmar Urbánková. Při workshopech se dětem věnují studenti
Gymnázia Jana Keplera, gymnázia Porg a studenti VOŠ Václava Hollara.
Grafická úprava letáčku Marek Naglmüller, vytiskla tiskárna Ekon.
Občerstvení Farmářská tržiště (www.farmarsketrziste.cz).
Najdete nás na facebooku nakladatelství Meander.
Rezervace pro školy: Zuzana Špůrová, spurova@pamatnik-np.cz,
tel. 220 516 695 linka 238.

Literárně-dramatický
festival
pro děti
i jejich
rodiče

Děti, čtěte!

MALÉ NÁDVOŘÍ / MENŠÍ SCÉNY

Pod záštitou paní
Livie Klausové,
manželky prezidenta
ČR, pana Jiřího
Bessera, ministra
kultury, a Ministerstva
školství, mládeže
a tělovýchovy pořádá
nakladatelství MEANDER
ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví
a za podpory Královské kanonie premonstrátů na Strahově.
Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1, 118 38 Praha 1

Vernisáž výstavy knih a originálů ilustrací
nakladatelů se koná 3. června 2011 v 10.00
v Malé výstavní síni Památníku národního písemnictví,
výstava potrvá do 17. 6. 2011

Festivalové dny plné hraní,
čtení, divadla a hudby

3.–4. června 2011
Prodejní výstava nakladatelů

v Sále B. Němcové a na Malém nádvoří
vstupné děti 30 Kč | dospělí 50 Kč | rodinné vstupné 120 Kč

www.meander.cz/detictete

pátek 3. června
SÁL BOŽENY NĚMCOVÉ

9:00 Seminář Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
10:00 Slavnostní zahájení festivalu a vernisáž výstavy knih a originálů
ilustrací. Koncert Lakomé Barky
11:00 Daniela Krolupperová / Zákeřné keře
Přijďte si poslechnout ukázku z pohádky o víle Vincencii, kterou zlý čaroděj
Rulík Zlomocný zaklel jedovatým věncem; pro děti od 4 let
(pořádá nakladatelství Portál)
12:00 VOŠ Herecká
Pohádky Miloše Macourka s dětmi nastudovala Marta Hrachovinová;
pro děti od 3 let
13:00 Barokní opera bratří Formanů
Filmový záznam slavné inscenace Divadla bratří Formanů; pro děti od 5 let
i rodiče (pořádá nakladatelství Meander)
14:00 Radek Malý / Kam až smí smích
Hravé čtení toho nejlepšího z dětské poezie představí autor Radek Malý;
čtení uvedou děti s představením na motivy pohádek Václava Čtvrtka;
pro děti od 5 let (pořádá nakladatelství Meander ve spolupráci
s Městskou knihovnou Nová Včelnice); na čtení navazuje výtvarná dílna
ilustrátorky Anny Neborové na Malém nádvoří
15:00 Magdalena Wagnerová / Krys Veliký
Autorské čtení o hrdinném krysím samci, který se vydá na pomoc svým
pražským soukmenovcům; pro děti od 6 let (pořádá nakladatelství Dybbuk)
16:00 Teatro Truhla
Živá hudba propojená s alternativním loutkovým divadlem pro děti od 6 let
17:00 Markéta Baňková / Straka v říši entropie
Knihu oceněnou letošní Magnesií Literou představí její autorka Markéta
Baňková, pro děti od 8 let a rodiče (pořádá nakladatelství Petr Prchal)
18:00 Křest knihy Krajiny Františka Hrubína
Jana Čeňková, editorka knihy, představí čerstvě vydanou novinku;
pro děti od 12 let a dospělé
19:00 Promítání filmů Pavly Řezníčkové (Ušatá Cecílie, Masožravá
Julie…) a Šárky Zikové (Pražské mosty) Filmy a večerníčky uznávaných
výtvarnic, ilustrátorek a filmařek; pro děti od 3 let (pořádá nakladatelství
Meander)

MALÉ NÁDVOŘÍ / HLAVNÍ PÓDIUM

10:00 Daniela Krolupperová / Já se nechtěl stěhovat!
Čtení a beseda nad knihou pro malé čtenáře. Příběh malého chlapce
o stěhování do cizího města a hledání nových kamarádů a o tom, jak obstát
ve zkoušce školní šikany. Po čtení a besedě bude následovat autogramiáda;
pro děti od 6 let (pořádá nakladatelství Mladá fronta)
11:00 Školní představení 3. třídy ZŠ Petřiny
Školní představení Jak slepička a kohoutek jeli na dovolenou
(podle knížky V. Gebhartové s komiksovými ilustracemi
Evy Sýkorové-Pekárkové); pro děti od 6 let

13:00 Divadelní spolek Ty-já-tr / Blázníček a Jělěnovití
Výlet do hravého světa poezie „divného“ kluka fantazie…
Z veršů Petra Nikla pod vedením R. Tesárkové a J. Herverta; pro děti od 6 let
14:00 Divadelní spolek Meotar / Mrtvá kočka a Medvěd
Divadelní adaptace dvou povídek Karla Michala z knihy Bubáci pro všední den.
Poslechněte si příběh o mrtvé kočce, která mluví (pro děti od 10 let)
a vyprávění o tom, že schopnost proměnit se v medvěda je v běžném životě
vskutku nešikovná… (pro děti od 5 let)
15:00 Buchty a loutky / O třech prasátkách
Tak jak to bylo s těmi prasátky… pojďte si poslechnout, jak vlk naláká
tři prasátka na řepu, na sladká jablíčka či na trh. A jen proto,
aby je slupnul jak malinu! Pro děti od 3 let
16:00 Kouzelníci
Nadaní kouzelníci z DDM Praha 4 předvedou svůj nejnovější program,
který s nimi vykouzlil P. Dolejška; pro všechny věkové kategorie
17:00 Veronika Palečková / Kdo je kdo? aneb Cesta, cestička…
Výtvarná dílna s knížkou o panáčkovi, který touží poznat svět a pátrá
po své identitě, vznikl proto, aby si velcí mohli se svým malým potomkem
povídat; pro děti od 5 do 10 let (ale i menší a větší) a jejich rodiče
(pořádá nakladatelství Popokatepetl)
18:00 Anička a letadýlko / Království
Květinový muzikál nejen pro děti. Kapka rosy podávaná s kostkou léta
a půlnoční vytí vlčích máků. Ema na stopě největšího tajemství přírody…
Pohádkový kabaret s autorskými písněmi a bleskovými převleky;
pro děti od 5 let
19:00 Koncert HarmCore Jazz Band
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od 10:00 Permanentní dílna VOŠ Václava Hollara / Inspirace Petrem
Niklem a Jiřím Trnkou (ilustrace pomocí technologie monotypu)
a Vytvoř si svou vlastní záložku do knížky (Velká dílna)
Dílničky kreativních studentů budou probíhat po celý den;
pro děti od 3. třídy ZŠ
10:00 Dílna Little Modernist a nakladatelství Labyrint (edice Raketa) /
Otevírání červené krabičky aneb workshop s knihou Tibet (Malá dílna)
Čtení vzpomínek, šifrování tajemných vzkazů a hledání kamínků
do dětských krabiček s Hanou Kováříkovou; pro děti od 4 let
11:00 Čtení s Městskou knihovnou (Malá dílna)
Co je to Dům čtení? Jaké je to číst jeden druhému? To vše a ještě kousek více
představí knihovníci z Domu čtení; pro děti od 8 let
15:00 Anna Neborová / Kam až smí smích (Malá dílna)
Dílnička s kolážemi s uznávanou ilustrátorkou knihy Kam až smí smích;
pro děti od 5 let (pořádá nakladatelství Meander)

PROSTOR PŘED MALOU VÝSTAVNÍ SÍNÍ
14:00 Jarmila Marešová / Toník a jeskyně snů
Výtvarná dílnička s omalovánkami pro děti od 5 let

Čtení pro nejmenší v babiččině a dědečkově postýlce
po celou dobu festivalu (Malé nádvoří)

sobota 4. června
SÁL BOŽENY NĚMCOVÉ

10:00 Daniela Fischerová / Kouzelná lampa
Pojďte si poslechnout některou z třinácti arabských pohádek ze sbírky
Tisíce a jedné noci; pro děti od 3 let a pro rodiče (pořádá nakladatelství
Mladá fronta)
11:00 Pavel Hrnčíř / Mámo, táto, pojďte si hrát na balón!
Autorské čtení o jedné mimořádně potrhlé rodině, která si pořád a všude
hraje; pro děti od 4 let (připravilo nakladatelství Práh)
12:00 J. G. Mann a Lucie Raškovová / Ještěrka na štěrku
Autorské čtení a workshop z knihy plné rýmovaček a básniček; pro děti
od 3 let (pořádá nakladatelství Thyrsus)
13:00 Ondřej Cakl / Play Grimms!
V rámci literární dílny se děti pokusí zrekonstruovat nejznámější příběhy
z grimmovské kolekce. S pomocí obrázků, nápověd a v neposlední řadě
úslužného pohádkového průvodce; pro děti od 8 let (pořádá nakladatelství Brio)
14:00 Barbara Nesvadbová a Alena Ježková / Tři maminky a tatínek
Čyři spolutvůrci, čtyři živly: svářící se, neslučitelné, a přece jen společně
pohromadě tvoří ucelený vesmír… Taková pověst provází povídkovou knížku
Báry Nesvadbové, Aleny Ježkové, Natálie Kocábové a Jaromíra 99; čtení
pro rodiče s dětmi všech věkových kategorií (pořádá nakladatelství Brio)
15:00 Veronika Podzimková / Co dokážou koláže
Kolážová dílna ilustrátorky Veroniky Podzimkové pro děti od 6 let
16:00 Eliška Podzimková / Pohyblivé obrázky aneb Kde začíná film
Výtvarný workshop pro děti od 8 let
17:00 Život k sežrání (Mikaël Ollivier) / LiStOVáNí Lukáše Hejlíka
Svou novinku, knihu Život k sežrání, čtenářům představí francouzský autor
v rámci své návštěvy České republiky. Scénické čtení z knihy v podání Lukáše
Hejlíka a jeho LiStOVáNí; pro děti od 12 let (pořádá Francouzský institut
v Praze a nakladatelství Baobab)
18:00 Autorské čtení Ivana M. Jirouse (Velikonoční pohádka a Magor
dětem) a Vratislava Brabence (Všude je střed světa). Na závěr čtení
zahraje Vratislav Brabenec; pro děti od 6 let (pořádá nakladatelství Meander)
19:00 Koncert Vobezdud
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10:00–12:00 ANPU / La Chambre Séparée (vedle hlavního pódia)
Objevte svět loutek klíčovou dírkou… Představení pro dospělé Erotický
kabaret (od 15 let, 4 minuty) a pro děti rychlopohádka O červené Karkulce
(5 až 13 let, 4 minuty)
11:00 Divadlo Ančí a Fančí / O Šemíkovi a Horymírovi
Příběh o věrném přátelství koně Šemíka a rytíře Horymíra; interaktivní
loutkově-činoherní představení pro děti od 4 let
13:00 Divadlo Ančí a Fančí / O princezně na hrášku
Loutkoherecké představení na motivy klasické pohádky H. CH. Andersena;
pro děti od 4 let
14:00 Miloš Kratochvíl / Hloupežníci
Čtení a beseda k nové knížce „druhého čtení“ o tom, co se může stát, když
člověk lže. Po čtení a besedě bude následovat autogramiáda; pro děti od 6 let
15:00 Milan Hugo Forman
Čtení a dramatizace povídek a pohádek moravského naivního malíře Aloise
Mikulky; pro děti od 5 let
16:00 Dětský folklorní soubor Malá nivnička z Nivnice

