
 

FÊTE DE LA BICYCLETTE 

20. 3. 2014  17:00  Horní náměstí Olomouc – Umělecké centrum UP 

Áááááá tady přichází Big Mama BonQuiQui a její parta. 
Ohromná skupina, rozmáchlá míchanice, co se toulá z místa na místo s podivnými a hlučnými 
vymyšlenostmi. Dělají muziku! Ale ne nějakou starou muziku, to ne. Muziku rodící se z čiré 
potřeby. Aby oživila staré sny, setřásla neodbytný srdcebol a vyzdvihla smyslný tanec 
Marionette Mimi. Pojďte se podívat a poslechnout si Fête de la Bicyclette. Protože než se 
nadějete, půjdou zase o dům dál! 
 
Úžasná pouliční podívaná jako součást programu konference začne na Horním náměstí 

v Olomouci a ulicemi města se divadelní skupina Maatwerk přesune do Uměleckého centra 

UP. 

Divadlo Maatwerk vytváří divadelní představení s mentálně postiženými lidmi již přes dvacet 

let. Začali ve stacionáři Heemraadssingel v Rotterdamu, kde se dvě dopoledne v týdnu 

věnovali divadelním cvičením. V roce 1989 se skupina přesunula do stacionáře De Buut, kde 

se progra m rozrostl na plných pět dnů v týdnu zkoušení. Od roku 1996 má divadlo 

Maatwerk vlastní malou divadelní scénu v ulici Willem Buytewechstraat v kulturně 

exponované rotterdamské čtvrti Delfshaven. 

Divadlo Mattwerk vytváří představení nejen pro vnitřní divadelní prostory, ale i pouliční 

představení. S těmito představeními cestujeme po celé Evropě, od Dánska po Španělsko a od 

Francie po Českou republiku. 

Divadlo Maatwerk pracuje se stálou skupinou herců a zaměstnanců. Pět dnů v týdnu 

nabízíme různé aktivity, jako je divadelní koučink, taneční, hlasový koučink a jóga. Všechny 

tyto aktivity společně vedou k vytváření představení pro divadlo i ulici. Většina herců pracuje 

na plný úvazek. Několik herců jsou zároveň i muzikanti. 

Každoročně vytváříme novou hru. Pracujeme sami nebo s hostujícím režisérem. Představení 

uvádíme na jevišti nebo na ulici, asi 40 krát za rok. 

Divadlo Maatwerk je součástí projektu Pameijer http://pameijer.nl/ 

http://pameijer.nl/


21. 3. 2014  11:00  Horní náměstí v Olomouci 

TANEČNÍ PIKNIK 

... setkání v pohybu a tanci s druhými lidmi a s místem, kde se setkání odehrává. Taneční 

piknik je happening, kde se potkávají taneční terapeuti, tanečníci a ostatní příznivci pohybu a 

tance, aby přinesli kreativní a všímavý pohyb z tanečního ateliéru do prostoru města, kde se 

obvykle pohybujeme automaticky a nevšímavě. Během setkání využijeme vlastní tvořivost, 

pohybové nápady a principy taneční pohybové terapie, jakou je např. metoda zrcadlení a 

pohybový dialog. Necháme se také inspirovat impulsy, které přicházejí z okolí. Přijďte si 

zatančit nebo se jen tak podívat .     

 

21. 3. 2014  15:00  Umělecké centrum UP v Olomouci, Univerzitní 3, II. patro 

AUTORSKÁ VÝSTAVA: Projektivní sada koláží MIROSLAVA HUPTYCHA 
 
Vernisáž výstavy se koná v pátek 21. 3. 2014 o 15:00 ve druhém patře Uměleckého centra 
UP a není pro veřejnost!!! 
Výstava pak potrvá do 11. 4. 2014 i pro veřejnost.          
 
Výstava je výběrem 100 obrázků, které jsou součástí z celkového počtu 1000 obrázků sady 
projektivních koláží pro psychoterapeutickou a arteterapeutickou práci. Sada vznikala během 
15 let, kdy autor pracoval v Krizovém centru RIAPS Praha a v komunitě Magdaléna pro léčbu 
drogově závislých. V současné době pracuje s touto sadou v České a Slovenské republice 59 
terapeutů. Sada je určena pro individuální a skupinovou práci. Autor výstavy je arteterapeut, 
básník a výtvarník, vydal 5 básnických sbírek, knihu aforismů, editorsky se podílel na řadě 
knih. Ilustroval 48 knih, 140 knižních obálek, 33 samostatných výstav doma i 
v zahraničí. Bližší informace na www.huptych.cz .  
 

21. 3. 2014  21:00  LISTOVÁNÍ  Hrají Lenka Janíková, Lukáš Hejlík kino METROPOL 

Doppler, hlavní hrdina knihy, spadne v lese z kola a začne přemýšlet o svém životě, který mu 

připadá moc "pilný". Svou hlubokou osobní krizi řeší tím, že opustí ženu a děti a přestěhuje 

se do lesa. Společnost mu dělá losí mládě, jehož matku zastřelil kvůli masu. Jeho pobyt v lese 

postupně narušují další postavy, které Dopplerovi brání v přechodu z aktivity do pasivity. 

Všechno je tak norské a Doppler už nechce být pilný!  

Název knihy: Doppler, Autor: Erlend Loe, Nakladatelství: Vakát, úprava Lukáš Hejlík. 

Lístky bude možné zakoupit v kině Metropol. 

 

 

http://www.huptych.cz/


OTEVŘENÉ MUZIKOTERAPEUTICKÉ WORKSHOPY 

 

 

PÁTEK 21.3.2014 
Probíhají workshopy s názvem Muzikoterapeutický openworkshop HUDBA V NÁS pod 
vedením: Eva Burešová, Veronika Faltusová  

21. 3. 201 15:30 -18:30 hod  CARITAS VOŠ sociální Křížkovského 6 OLOMOUC 
Veřejnost – lidé mohou v uvedené době přijít a zúčastnit se, případně počkat a zjistit, zda jsou 

ještě volná místa, začátky ws jsou v 15:30 hod a 17:00 hod. 

 

 
Workshopy: Alikvotní zpěv a rámové bubny v muzikoterapii pod vedením Daniel 
Plecháček, Michaela Plecháčková 

21. 3. 201 13:30 -18:30 KONVIKT Umělecké centrum UP v Olomouci, Univerzitní ul. , uč. 
č. 238  
Veřejnost – lidé mohou v uvedené době přijít a zúčastnit se, případně počkat a zjistit, zda jsou 

ještě volná místa, začátky ws jsou ve 13:30 hod a v 15:30 hod. 

 
 
SOBOTA 22.3.2014 
SOBOTNÍ MATINÉ WORKSHOPŮ MUZIKOTERAPIE 
Workshopy s názvem Muzikoterapeutický openworkshop HUDBA V NÁS pod vedením: Eva 
Burešová, Veronika Faltusová  

22. 3. 201 9:15 -10:45 hod, 11:00 -12:30,  CARITAS VOŠ sociální Křížkovského 6 
OLOMOUC 
Veřejnost – lidé mohou v uvedené době přijít a zúčastnit se, případně počkat a zjistit, zda jsou 

ještě volná místa, začátky ws jsou v 9:15 hod, další začíná v 11:00 hod. 

 
 
 
Workshopy: Postupy při výrobě muzikoterapeutických hudebních nástrojů pod vedením 
Věra a Václav Martincovi. 

22. 3. 2019:15 -10:45 hod, 11:00 -12:30, 13:30 -15:00 hod CARITAS VOŠ sociální 
Křížkovského 6 OLOMOUC 
Veřejnost – lidé mohou v uvedené době přijít a zúčastnit se, případně počkat a zjistit, zda jsou 

ještě volná místa, začátky ws jsou ve 9:15 hod, další začíná v 11:00 hod a poslední začíná ve 

13:30 hod. 

 

 

 


