Nabídka divadla pro MŠ, první stupeň ZŠ a širokou veřejnost
 TŘI ČUNÍCI (Pavel Majkus)
Klasická činoherní pohádka na motivy známého příběhu o třech malých prasátkách s hudbou Jaromíra
Nohavici. Pohádka byla nastudována hercem a režisérem Pavlem Majkusem v Městském divadle Zlín. Divadlo
Neklid ji převzalo do repertoáru s herci - absolventy Vyšší odborné školy herecké ve Zlíně a doplnilo obsazení
herci pražskými.
Výprava Ivana Macháčková, režie Pavel Majkus
Hrají Barbora F. Karásková, Lucie Palonciová (L:MC), Zdeněk Štěpánek (Dnk), Ivo Šorman



NEBOJSA (Rado Mesarč)
Rozpustilá pohádka s živými herci a velkými marionetami na motivy Boženy Němcové „O junákovi, který se
nebál“. Loutková pohádka, nastudovaná alternativním způsobem s rovnoměrnou účastí herců a marionet (v
životní velikosti) na jevišti. Herec a režisér Rado Mesarč z Vyšší odborné školy herecké Zlín pohádku obsadil
absolventy zlínské školy a v koprodukci s Divadlem Neklid inscenaci přezkoušel s účastí herců studia Neklid.
Výprava Eva Mesarč Jasičová, režie Rado Mesarč
Hrají Ivo Šorman, Barbora F. Karásková, Zdeněk Štěpánek

 Á-Á-Á, ATLAS TEN SE MÁ ! (z kmenových pohádek vybrala a upravila Jitka Foltýnová)
Napříč třemi světadíly cestou plnou pohádek a písniček. Alternativně loutková pohádka s převažující činoherní
složkou. Pohádky tří různých světadílů (Austrálie, Amerika, Afrika) provází veselými písničkami za doprovodu
kytary poutník, který nejen pobaví, ale především poučí. Děti se naučí rozpoznávat jednotlivá místa naší planety
a na příkladu z živočišné říše se dozví, co je pro kterou část zeměkoule charakteristické a typické. Režisér
Šorman pohádku nastudoval s absolventy Vyšší odborné školy herecké ve Zlíně a v Michli.
Výprava Marta Kaplerová, režie Ivo Šorman
Hrají Barbora F. Karásková / Barbora Kepková (DRB), Ivo Šorman

 MÍSA PLNÁ OVOCE (Jitka Foltýnová)
Pomeranč, banán, jablko či třeba kiwi ? Všichni mají svůj příběh, a stejně jako jiné známé pohádkové
postavičky vám ho rádi zahrají. A pak teprve můžeme posoudit, zda víme, co jíme… Zábavná činoherní pohádka
s písničkami, která představí jednotlivé druhy ovoce jako oživlé pohádkové bytosti. A jako takové, podle
pohádkových zákonů, mají svůj příběh, své starosti i radosti, smůlu či štěstí a tak podobně. Ale stejně jako
v každé správné pohádce, se šťastným koncem. V režii uměleckého šéfa divadla hrají absolventi Vyšší odborné
školy herecké v Michli a ve Zlíně.
Výprava Marta Kaplerová, režie Ivo Šorman
Hrají Barbora F. Karásková / Barbora Kepková, Ivo Šorman



KOUZELNÉ JABLÍČKO (Ivo Šorman)
O nezbedné princezně, moudrém dědečkovi a hloupém Honzovi, který k rozumu přišel, ať chtěl či nechtěl.
Moderní činoherní pohádka s autorskou hudbou, inspirovaná Ladovými Nezbednými příběhy. Máš-li trable nebo
smutky, vyzraj na ně s humorem. Rozverný příběh o tom, jak zdravý selský rozum zvítězí nad hloupostí a
vychytralostí. Účinkují absolventi Vyšší odborné školy herecké v Michli a ve Zlíně, doplněni zkušenými
oporami Divadla Neklid.
Výprava Marta Kaplerová, režie Ivo Šorman
Hrají Filip Minařík (Sd) / Ivo Šorman, Barbora F. Karásková / Barbora Kepková, Ivo Šorman / Kajetán Písařovic
(DRB)



Z JEČMÍNKOVY ŘÍŠE (Jitka Foltýnová)
Legendy a pověsti z hradů a zámků, kde sídlí spravedliví vládci, křehké princezny a rozpustilí skřítci. Zlotřilí
dobyvatelé, ale číhají za humny… Činoherní pohádka kombinovaná s loutkou menší či větší. Autorský text
s autorskými písničkami, který pobaví i poučí o místech roztodivných a rozmanitých. Dobro sice vždy vítězí, ale
cesta bývá strastiplná. V režii Iva Šormana účinkují absolventi VOŠH ve Zlíně a Pražské konzervatoře. V dobré
tradici Divadla Neklid herci pracují s důrazem na interaktivní charakter představení.
Výprava Hana Chromá a Marta Kaplerová, režie Ivo Šorman
Hrají Ivo Šorman / Zdeněk Štěpánek / Zuzana Burgerová, Barbora F. Karásková / Lucie Palonciová, Ivo Šorman /
Zdeněk Štěpánek



ČERTOVINY (Ivo Šorman)
Veselá činoherní pohádka o trampotách čertů v jejich nezáviděníhodné profesi. Peklo jako vrchní arbitr
veškerých nepravostí lidského pinožení. Autorská pohádka na motivy čertovských příhod Boženy Němcové
s autorskými písničkami. Někdy se říká že „kam Pánbůh nemůže, nastrčí čerta“. S velkou nadsázkou přistoupil
režisér Šorman k jedné z nejužívanějších postav českých pohádek. Nahlíží čertoviny s humorem, s láskou a
porozumněním, s velkým pochopením pro záporné, ale i kladné stránky jejich povahy. Účinkují absolventi
VOŠH (Michle, Zlín) a Ostravské konzervatoře.
Výprava Hana Chromá, režie Ivo Šorman
Hrají Lukáš Kříšťan / Ivo Šorman, Barbora F. Karásková, Ivo Šorman / Kajetán Písařovic



LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA (Ivo Šorman)
Když se mladá loupežnická dcera rozhodne vydat cestou spořádaného a poctivého života, hrozí loupežnickému
řemeslu neodvratný konec ! Tradice, netradice. Ale pohádky končívají dobře, a tak pomocnou ruku nabídne
bohatá král a rodinné dědictví je zachráněno. Autorský příběh s vtipnými autorskými písničkami sepsal na
motivy První a Druhé loupežnické pohádky režisér Ivo Šorman. Činoherní inscenaci uvádí Divadlo Neklid
v roce 2015 při příležitosti 125. výročí narození velikána svétové literatury Karla Čapka. Účinkují jako tradičně
absolventi VOŠH (Zlín, Michle) a další opory Divadla Neklid.
Výprava Hana Chromá, režie Ivo Šorman
Hrají Lukáš Křišťan / Ivo Šorman, Barbora F. Karásková / Lucie Palonciová, Filip Minařík / Lukáš Křišťan



JEN POČKEJ, Ha, Ha, Ha ! (Ivo Šorman)

Tři pohádková poučení, bez kterých se děti neobejdou…Odkud se berou brambory. Ha!...Jak se
Kašpar ženil. Ha!...Hlemýžď a vlk Mlsoun. Ha! Na motivy Vlastimila Pešky napsal režisér Ivo
Šorman veselou a výchovnou autorskou pohádku s hudbou Barbory F. Karáskové. Činohra
kombinovaná s loutkami je určena nejmenším dětem,
srozumitelně a přímočaře přináší poznání i pobavení.
Herecké obsazení zajišťují absolventi VOŠH (Zlín, Michle)
v alternaci s dalšími zkušenými herci Divadla Neklid.
Výprava Hana Chromá, režie Ivo Šorman
Hrají Lukáš Křišťan / Ivo Šorman, Barbora F. Karásková

 TAJEMSTVÍ MODRÉ KOČKY (Barbora F. Karásková)
Ve votické hospůdce visí obraz modré kočky… Pojďme společně odhalit pomocí deskové hry
Toulavka tajemství obrazu a prožijme společně s hravými a dravými kočkami úžasné dobrodružné
putování letem světem za poznáním, že to nejcennější máme mnohdy na dosah ruky – všude
dobře, doma nejlíp. Inspirována dětskou knížkou Jaroslavy Pospíšilové napsala a autorskou hudbou
opatřila činoherní pohádku herečka a zpěvačka Barbora F. Karásková. Interaktivní
inscenaci, kde si děti projdou zážitkovou turistickou trasu Toulavka, nastudoval s
herci Divadla Neklid režisér Ivo Šorman.
Výprava Barbora F. Karásková, režie Ivo Šorman. Hrají Barbora Kepková, Barbora F.
Karásková / Ivana Hádková, Ivo Šorman / Lukáš Křišťan / Filip Minařík

