(Příběh z mateřské školky)

„Dneska mám narozeniny a můžu si něco přát. A nebude to žádná věc. Ani červená
vzducholoď. Je to mnohem důležitější. Já si přeji zpátky svého kamaráda Kosprda.“
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Inscenace je určena dětem z MŠ, žákům 1. až 2. tříd ZŠ
a rodinám s dětmi

Děti Kosprd a Telecí trpí v mateřské školce: Telecí kvůli sardinkové pomazánce a Kosprd
proto, že nemůže s tátou v senzační dílně pracovat na výrobě báječné červené
vzducholodi. Svět začne být o dost hezčí, když spolu začnou Kosprd a Telecí kamarádit.
Jenže udělají opravdu velký průšvih, právě kvůli červené vzducholodi a rodiče zasáhnou:
mají na sebe špatný vliv, pryč od sebe! Ale opravdové přátelství má velkou sílu už
v mateřské školce.
Eva Papoušková získala v roce 2014 za svoji knihu „Kosprd a Telecí“ Zlatou stuhu za
beletrii pro děti. Kniha si rychle získala oblibu mezi čtenáři, objevuje se často
v dramaturgickém výběru na dětských recitačních soutěžích. Když Alfa Evu Papouškovou
požádala, aby svoji knihu zdramatizovala, pustila se s vervou do díla, byť se jedná o její
první práci pro divadlo. Nikoli o její první scénář, věnuje se ale především televizní tvorbě.
Jako autorka spolupracuje na seriálech, píše televizní pohádky (Řád saténových mašlí,
Fredy a Zlatovláska) a napsala několik dílů k Večerníčku „O Kanafáskovi“.
„Kosprd a Telecí“ chytili za srdce i uměleckého šéfa Divadla Alfa, režiséra Tomáše Dvořáka.
Ten povolal dvorního scénografa Alfy Ivana Nesvedu a začali koumat nad příběhem a nad
loutkami. A pochopitelně nad velkou červenou vzducholodí…
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