VELKÁ INVENTURA LIBEREC
20. – 23. 10. 2010

festival současné scénické tvorby

kostel sv. Máří Magdalény

Středa 20. 10.
14.00

MOVING STREET | nám. dr. E. Beneše a Pražská ul.
Pouliční performance uprostřed města – umění každodenního života:
v kom z nás dřímá tenečník, muzikant či performer?

20.00

THEATRON DIVOZEMÍ | kostel sv. Máří Magdalény v Jungmannově ul.
Slavnostní zahájení festivalu: vizuálně-hudební minipříběhy o snech v samotě.

Čtvrtek 21. 10. | kostel sv. Máří Magdalény v Jungmannově ul.
20.00

Vojta Švejda, James Donlon: ALBERT SE BOJÍ
Děsivá pantomima o obrovské představivosti a trpasličí odvaze.

Pátek 22. 10.
20.00

| kostel sv. Máří Magdalény v Jungmannově ul.

Verte Dance: EMIGRANTES
Pohybové představení o chlapci, který musel opustit důvěrně známé místo zvané DOMOV.

Sobota 23. 10.

| kostel sv. Máří Magdalény v Jungmannově ul.

SVĚTLOSTÍNY – výtvarná dílna zaměřená na výrobu a hrátky se světelnými objekty.
18.00 DIVONÁSTROJE – koncert Luďka Vémoly na netradiční autorské nástroje.

15.00

20.00

Divadlo Líšeň: SÁVITRÍ
Loutková stínohra na motivy staroindické báje o lásce a síle princezny Sávitrí.

21.30

FURRÉ
Multimediální koncert alternativní kapely s nezaměnitelnou zpěvačkou a autorkou vizuálního
doprovodu Martou Svobodovou.

www.velkainventura.cz

VELKÁ INVENTURA LIBEREC 2010

V termínu 20. – 23. října 2010 se v Liberci uskuteční šestý ročník unikátního divadelního festivalu. VELKÁ INVENTURA LIBEREC je přehlídkou alternativní scénické tvorby s originálními autorskými představeními. Program je i letos situován
do netradičního objektu a dalších míst, v nichž na diváka působí nejen představení samotné, ale také specifická atmosféra prostoru, sloužícího obvykle ke zcela jiným účelům.
V celorepublikovém měřítku akci zastřešuje projekt občanského sdružení Nová
síť, který spojuje regionální organizátory a snaží se o decentralizaci nekomerční
kultury v ČR. Přehlídka s názvem Velká inventura se tak z iniciativy Nové sítě uskuteční v roce 2010 kromě Liberce také v Olomouci, Plzni, Hradci Králové a Brně. Festivaly v těchto městech programově čerpají z nabídky Nové sítě a zároveň umožňují regionálním umělcům vystoupit na
akci, která koncepčně přesahuje hranice
jejich města.
VELKÁ INVENTURA LIBEREC je určena
návštěvníkům, kteří se zajímají o nové
směry v oblasti divadelní tvorby a o nekonvenční umění vůbec, protože program festivalu je obohacen o řadu do-

divadelní nářez

provodných akcí, ať už se jedná o koncerty, výtvarné dílny, happeningy či umělecké instalace.
Organizátorem festivalu je stejně jako v minulém roce občanské sdružení DIVOZEMÍ,
které se věnuje projektům představujícím protipól k tradičnímu umění nebo komerční kultuře. (Např.: POHÁDKY TISÍCE A JEDNÉ NOCI – čtení pohádek z celého
světa za doprovodu živé hudby, CHOTYŇSKÉ DÍLNY – tvořivé dílny pro celou rodinu v obci Chotyně u Hrádku nad Nisou, PARK live – prázdninový kulturní happening zaměřený na podporu zeleně v Liberci, GRABŠTEJNSKÉ VÁNOCE – netradiční Vánoce ve slavnostní atmosféře hradu Grabštějna a jiné.)
Program letošního ročníku festivalu proběhne v atraktivním a často diskutovaném odsvěceném novobarokním kostele sv. Máří Magdalény, který nebyl veřejnosti přístupný po velmi dlouhou dobu. Neobvyklé prostory vždy tvořily součást
originální tváře liberecké VELKÉ INVENTURY a významně obohacovaly scénografii uváděných titulů. Po secesních městských lázních, parcích i městských ulicích
tedy letos festivalový program oživí také
tajuplnou budovu kostela.
Festival VELKÁ INVENTURA LIBEREC má
v Liberci už šestiletou tradici a daří se mu
oslovovat narůstající počet diváků a probouzet tak zájem o neprávem opomíjený
umělecký směr. Jeho pokračování v příštích letech bude logickým vyústěním veškeré předchozí práce a zúročením zájmu
i dosavadní podpory veřejnosti.
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