Mikro-teatro
Mikro-teatro, to jsou mikro-příběhy v mikro-prostoru pro mikro-publikum, vycházející ze současné španělské dramatiky. Jsme kočovné divadlo
pro malé i velké, které za vámi rádo přijede a potěší vás a vaše ratolesti přímo u vás v obýváku, na zahradě, na balkóně, v knihkupectví,
v kavárně či ve školce.
Nejsme závislí na divadelním prostoru ani náročné scénografii. Přizpůsobíme se snad každým podmínkám a vytvoříme z nich hravý prostor.
Jediné, co potřebujeme, jsou nadšené zraky malých diváků. O zbytek už se postaráme.
Tak se jen klidně usaďte do vašeho oblíbeného křesílka, mikro-představení právě začíná...

Lucie Hrochová: +420 607 298 454
Veronika Všianská: +420 776 729 729

mikroteatrobrno@gmail.com

Lucie Hrochová (*1994)
Vystudovala Ateliér Fyzického divadla na JAMU.
Je herečkou, lektorkou a zakládající členkou divadla Mikro-teatro, hostuje v brněnském BuranTeatru, Janáčkově divadle a ProART
Company. Věnuje se autorskému divadlu a tvůrčímu psaní.
Veronika Všianská (*1989)
Vystudovala Rozhlasovou a televizní dramaturgii a scenáristiku na JAMU.
Je herečkou, lektorkou, překladatelkou a zakládající členkou divadla Mikro-teatro.
Externě spolupracuje s Českým rozhlasem a v rámci Mikro-teatra vede zážitkové tvůrčí psaní pro děti a mládež.

Gloria
Příběh velkého malého děvčátka z Madridu.
Co se skrývá v tajemném, oprýskaném kufru? Je v něm klokaní holka nebo bláznivá husa? To se uvidí... Určitě se v něm však schovává
příběh poskládaný ze střípků básní. Příběh o dívce, která básně milovala. O dívce, která milovala také své přátele, svůj moped, zvířátka,
zeleninu k obědu a všechny děti na světě. O dívce jménem Gloria Fuertes, která sice vyrostla do výšky a stala se z ní velká španělská
básnířka, v srdci však navždy zůstala malou holčičkou. Tak tedy hurá s kufrem na cestu do nádherného světa poezie!
„Máte-li rádi mé básně, máte rádi i mě.“ Gloria Fuertes (1917 – 1998, Madrid)
 vhodné pro děti od 4 let
 délka představení: 30 minut
 dostupné od dubna 2021
napsaly a hrají: Lucie Hrochová, Veronika Všianská

