Konec května jedině v Bohnicích. Na festival Mezi ploty míří divadla,
loutky a muzikanti, kteří okouzlí děti i rodiče
Festival Mezi ploty, který se 26. a 27. května už po šestadvacáté uskuteční v krásném parku
Psychiatrické nemocnice Bohnice, je událost multižánrová a multigenerační. A není tedy divu, že
nezapomíná ani na ty nejmladší. Pro děti a jejich rodiče připravil bohatý program se spoustou
pohádek a veselých příběhů, skvělé muziky, soutěží a tvůrčích dílen, ve kterých se celá rodina může
s chutí zapojit do hry.

Je to skutečně tak: Rodinná zóna, složená hned z několika scén, je nejrozsáhlejší sekcí kultovní
bohnické přehlídky. Rozhodně to není místo s pár atrakcemi, kam se dají ratolesti odložit, ale
plnohodnotná součást programu, která výborně pobaví děti i dospělé.

Měrou vrchovatou to platí o Rodinné hudební scéně. Ta totiž přivítá celou škálu muzikantů
oslovujících všechny bez rozdílu. Tak například si sem z hlavní scény se svým speciálním programem
pro děti odskočí slavná formace Sto zvířat. Přijede kapela Poletíme?, jež nám názorně vysvětlí, co si
představit pod pojmem „original banjo punk future jazz band“, a patrně nejhvězdnější bude
konstelace Kašpárek v rohlíku, která svým bejbypankem baví celé rodiny už hezkých pár let.

Kapela Pískomil se vrací představí moderní tvorbu pro děti s vtipnými texty. Přijede Lucie Černíková
z Kouzelné školky, Čiperkové, The Dixie Hot Licks, kteří v Bohnicích vytvoří malý český New Orleans,
a řada dalších.

Dětská divadelní scéna, to už je ovšem přímo svět kouzel a zázraků, ve kterém jsou největší
odměnou účinkujících rozzářené oči. Právě tady legendární Buchty a loutky předvedou, že kocour
s vysokým IQ dokáže ledacos zařídit – třeba takovou princeznu pro nejmladšího synka ze mlýna.
Studio Damúza pak děti vtáhne do říše pražských židovských legend z doby Rudolfa II – a i tam to
s golemem samozřejmě všechno dobře dopadne.

Divadlo Talenti nás zavede na Honzíkovu cestu a Divadlo Romaneto na cestu z Kampy až na Ostrov
pirátů. Dětská opera Praha k tomu zapěje výběr z písniček Karla Hašlera, Divadýlko z pytlíčku zahraje
pro ty nejmenší pohádku o drakovi… pokračovat by se dalo ještě dlouho.

Aby byla nabídka pro rodiny takřka dokonalá, vyroste v areálu navíc Dětská scéna radosti, kde se
divadlo a muzika propletou s pořádnou dávkou interaktivní zábavy. Tak například hravé představení
pro čtyři tanečníky, hudebníka a listy papíru završí Divadlo Ponec originálním papírovým
workshopem. Divadlo Continuo připravilo hudební dílnu, a děti si tak po skončení rumunského
pohádkového příběhu sami vyzkouší exotický nástroj toaka. Divadlo Drak přijede s dílnou loutkovou,
a účinkující z Kolonie, z.s., dokonce naučí děti ovládat hypermoderní smyčkovač. A když si od vší té

interaktivity budete chtít na chvíli odpočinout, co se třeba podívat na ohnivou hasičskou grotesku
v podání souboru Squadra Sua?

Kromě toho se proslýchá, že do Bohnic dorazí zástupci taneční školy BDS Academy, která šíří moderní
formy pouličního tance, a Dětského skate kempu, takže si i větší potomci na festivalu najdou zábavu
ušitou na míru právě jim.

Rodinná zóna tedy nepochybně stojí za to, ale festival Mezi ploty nabízí ještě mnohem víc. Ke
slavným jménům na hlavní scéně patří Vojtěch Dyk s B-Side bandem, Tomáš Klus, No Name, Prago
Union, PSH, N.O.H.A. nebo Xindl X. Alternativní zónu zaplní Monika Načeva s Michalem Pavlíčkem,
Mucha, Lenka Dusilová, Pokáč, Květy, Jablkoň či High Corporation. A v dynamické Street zóně,
určené hlavně mladým lidem, vystoupí například Cocoman, Eddie Stoilow, Megaphone a Mydy
Rabycad.

A to jsme ani nezmínili silnou divadelní sekci, která do Bohnic přiveze soubory jako Vosto5, Divadlo
Bolka Polívky, Studio Ypsilon, Husa na provázku či Komediograf a špičkové představitele stand-up
comedy a slam poetry.

Program Rodinné zóny a celého festivalu najdete na www.meziploty.cz.

