
Začíná oblíbený venkovský festival. Zveme na Miletínské divadelní jaro 

O víkendu 12. a 13. června vypukne Miletínské divadelní jaro. Východočeská přehlídka 
venkovských divadelních souborů vstupuje do svého 19. ročníku. Na jevišti Sousedského domu se 
vystřídají čtyři soubory ze čtyř krajů Česka.

Jarní divadelní vlna vrcholí. Po krajských postupových přehlídkách v Červeném Kostelci a Hradci 
Králové míříme za amatérským divadlem do Miletína. Soutěžní přehlídka Miletínské divadelní jaro je 
přátelským bojem o postup na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad 
Jizerou. Výkony ochotníků bude hodnotit čtyřčlenná odborná porota ve složení: 

Alexandr Gregar: režisér, herec a pedagog
Jaromír Vosecký: scénograf a pedagog
Jan Sklenář: herec, režisér a zpěvák
Josef Jan Kopecký: režisér, herec a pedagog

Publikum čekají převážně zábavné kusy. Divadelní spolek HRRR z Nemošic nabídne komedii o tom, že 
dokonalá vražda neexistuje. Divadelní soubor J. K. Tyl z Meziměstí namíchá koktejl smíchu 
z kombinace krize středního věku, manželského stereotypu, zloděje a netradičních sexuálních praktik.
Autorskou černou sci-fi komedii ze sanatoria, kde se ladí duše přiveze do Miletína Divadlo Šňůra, 
Konice. Festival zahájí v sobotu dopoledne herecký koncert Jiřího Hlávky, který vzdá hold legendární 
osobnosti českého divadla Eduardu Vojanovi.
Z Miletínského divadelního jara se bude také streamovat. Pořad o amatérském divadle nazvaný Antré
nabídne rozhovory s účastníky přehlídky a lektorským sborem. 
Přehlídku pořádá Centrum uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové, Volné sdružení východočeských
divadelníků, Divadelní soubor Erben a město Miletín za finančního přispění Královéhradeckého kraje 
a Ministerstva kultury ČR.



Program

SOBOTA
10:00
Divadelní spolek Vojan, Libice nad Cidlinou
Jiří Hlávka: Jenom herec aneb Střípky ze života Eduarda Vojana
režie: Jiří Hlávka

13:00
Divadlo Šňůra, Konice
Roman Krejčíř: Páni vesmíru, aneb koupím duši
režie: Roman Krejčíř

17:00
stream Antré 
S divadelníky o divadle. Živé vysílání z Miletínského divadelního jara 2021 najdete na kanále YouTube 
Volného sdružení východočeských divadelníků. Moderují Kateřina Fikejzová Prouzová a Josef Jan 
Kopecký.

19:30
Divadelní soubor J. K. Tyl, Meziměstí
Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne
režie: Irena Kozáková

NEDĚLE
10:00
HRRR divadelní spolek, Nemošice
Roman Vencl, Michaela Doleželová: Ani za milion!
režie: Renáta Šťastná

13:30 vyhlášení výsledků přehlídky 

Kontakt: 
Kateřina Fikejzová Prouzová

tajemnice přehlídky

tel. 605 251 596

Centrum uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové
Tomkova 139/22

www.impulshk.cz
https://www.facebook.com/centrumumeleckychaktivit

https://www.facebook.com/centrumumeleckychaktivit
http://www.impulshk.cz/

