Loď Tajemství zve na palubu
V červnu začne hrát také Divadlo bratří Formanů na své lodi. Na programu je koncert a dětská představení.

Loď Tajemství, která během letní sezóny od května do září poskytuje domov souboru
Divadla bratří Formanů, kotví na Vltavě mezi Palackého a železničním mostem. Kromě
unikátní divadelní scény na ní naleznete také palubní a podpalubní bar "Prachy na dřevo" a
výstavu loutek scénografických prvků Divadla bratří Formanů – k vidění jsou obrázky, skici,
fotografie či kusy dekorací. Oblíbený bar už je díky uvolnění koronavirových opatření
v provozu a od června začíná opět hrát i divadlo.

Sezona začne koncertem
Letní sezonu zahájí 6. června koncert. Na lodní stage vystoupí známá kapela Please the Trees, česká alternativně rocková skupina
pocházející z jihočeského města Tábor. Kromě této stálice české nezávislé scény, která je pověstná strhujícími koncerty, uslyšíte také
Market a sólo Tomáše Kopáčka (Black Tar Jesus). Začínat se bude v osm hodin večer.

Aladin a jeho přátelé
Po zbytek června bude loď patřit dětem a jejich rodičům. Hrát se bude rodinné představení Aladin, které vychází z příběhů Tisíce a
jedné noci. Vypráví barvitý příběh chlapce Aladina a jeho kouzelné lampy, který se prolíná s vyprávěním o králi Šahriarovi a statečné a
moudré Šeherezádě. Režisér Matěj Forman spolu s autorským týmem vytvořil magické představení, ve kterém hravě využívá loutek,
stínohry, výtvarné dekorace i působivého hlasu a hudby.

Podpořte divadlo
V souvislosti s nouzovým stavem a krizí se divadelníci rozhodli kromě standardních cen nabídnout ještě dvě benefiční kategorie - plná
cena + 100 Kč, nebo plná cena + 300 Kč (odměnou v této kategorii bude tričko s lodními motivy). Jde o formu podpory této neziskové
a nezávislé scény.

Tábor na lodi
Na letní prázdniny, konkrétně na srpen, pak divadlo chystá příměstský divadelní tábor na lodi, kde děti budou hrát divadlo, učit se
zacházet s loutkami, navrhovat scénu a hrát si na námořníky. Dva turnusy se uskuteční od 3. do 14. srpna.
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