Loutková Plzeň školní výlet
Loutkářství je jedním ze
základních pilířů kulturního života v Plzni.
Díky stále žijící loutkářské tradici můžete na
školním výletě v Plzni
se žáky prozkoumat
počátky loutkářství, poznat nejslavnější osobnosti
českého loutkářství, vyzkoušet
si být loutkohercem v Muzeu loutek
a ještě navštívit představení v Divadle Alfa.
Školní výlet Loutková Plzeň nabízí jak vzdělávací, tak zábavnou
rovinu a podporuje kreativitu žáků
a vztah k divadlu a historii. Výlet lze
sestavit z návštěvy Muzea loutek a představení v Divadle Alfa, nebo je možné jednotlivá místa
navštívit samostatně.
Café Skupa
Interiér kavárny je inspirován
podobou dochovaného bytu
manželů Skupových, kteří
v něm bydleli ještě v 50. letech 20. století. Prohlédnout
si můžete reprodukci malby
od Jiřího Trnky, kterou v jejich bytě vytvořil ve 30. letech
minulého století.
Kavárna nabízí základní občerstvení i školním skupinám.

Kde nás najdete

Muzeum loutek v Plzni
Náměstí Republiky 23, 301 00 Plzeň
(+420) 378 370 801
Otevřeno: út–ne 10–18 hod
(po domluvě i mimo otevírací hodiny)
www.muzeumloutek.cz
muzeumloutek@zcm.cz

Divadlo Alfa
Rokycanská 7, 312 00 Plzeň
(+420) 378 038 464
www.divadloalfa.cz
obchodni@divadloalfa.cz

ŠKOLNÍ VÝLET
LOUTKOVÁ
PLZEŇ

Muzeum loutek v Plzni
Muzeum loutek v Plzni navazuje na místní bohatou
loutkářskou tradici a seznamuje návštěvníky
s činností loutkových
divadel hrajících v Plzni a jejím nejbližším
okolí.
Příběh loutek, který
muzeum vypráví, začíná
již na počátku 19. století,
kdy se Plzeňané bavili divadelními představeními kočovných lidových
loutkářů. Část expozice je věnována
vývoji plzeňského loutkářství na
konci 19. století, kdy vzniklo první
stálé loutkové divadlo – Škodovo divadlo, které je v expozici představeno
unikátním oživeným modelem. Příběh
loutkových divadel pokračuje v prvním
patře, kde se na pomyslné časové ose novým
fenoménem stávají rodinná divadélka, ve kterých se
při hře setkával svět dětí a dospělých.
Významná část expozice je věnována slavným osobnostem, které v Plzni působily – Karlu Novákovi, Josefu
Skupovi a Jiřímu Trnkovi. V muzeu samozřejmě nechybí nejznámější české loutky, Spejbl a Hurvínek.
O tom, že bohatá loutkářská tradice Plzně neskončila,
se můžete přesvědčit v expozici věnované amatérským divadlům. Ve druhém patře, kde se
představuje profesionální Divadlo Alfa a jeho
loutky z mnoha oceňovaných autorských inscenací, si návštěvníci mohou loutky osobně
vyzkoušet v divadle muzea.

Divadlo Alfa
Výukové programy „Příběh na niti“
Výukové programy jsou odborně připraveny tak, aby
náročnost, forma i obsah odpovídaly věkové skupině
žáků, a aby informace byly žákům předkládány co nejzajímavější formou. Programy jsou vedeny odbornými
lektory a každý výukový program je doplněn pracovními listy, s nimiž je možné pracovat dále ve výuce.
Důraz je kladen na účast žáků při získávání základních
znalostí z oblasti loutkářství. Během první části programu žáci poznají kořeny loutkového divadla v Čechách, uvidí repliku nejstaršího loutkového divadla
v Plzni a seznámí se s nejslavnějším obdobím plzeňského loutkářství, včetně díla Josefa Skupy a Jiřího
Trnky. Druhá část programu je zaměřena na
divadlo a typy loutek. Celý program je završen v divadle muzea, kde si žáci vyzkouší sami, jaké je to být
loutkohercem.
Pracovní listy obsahují základní informace z programu a lze s nimi pracovat i v další výuce.
Praktické informace:
Program trvá cca 60 min, lze flexibilně
upravovat.
Vstupné – 30 Kč/žák, pedagogický
doprovod zdarma (pro skupiny nad
10 osob).
Psací potřeby a šatna v muzeu k dispozici.
Změny programu na základě požadavků nebo
návrhů pedagoga
jsou možné.

Loutkové divadlo, činohra,
pantomima, divadlo masek
Divadlo NEJEN pro děti
Víte, kdo je kdo v divadle? Znáte divadelní profese?
Víte, jaký je rozdíl mezi dramaturgem a dramatikem?
Znáte divadelní terminologii?
Víte, co je prakťák, hokr, šlágvort, štich nebo forbína?
Jak a kde se připravují a vyrábí kulisy, loutky a kostýmy? Jak vzniká divadelní hra a ze hry inscenace?
Návštěva v Divadle ALFA vám
poskytne odpovědi.
Divadlo Alfa nabízí
divadelní představení
pro žáky MŠ, ZŠ i SŠ.
Tematicky i žánrově
pestrý repertoár má
připravený téměř pro
každou věkovou skupinu. Od klasické či moderní pohádky až ke světové
komediální klasice divadlo
nabízí více než dvě desítky různých představení.
Prohlídka divadla
a pomocných provozů
s průvodcem zavede děti
do magického zákulisního
prostoru a objasní proces vzniku divadelního představení.

