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INSCENACE JE URČENA
ŽÁKŮM 3. AŽ 6. ROČNÍKU ZŠ
A DOSPĚLÝM DIVÁKŮM

Hororová
pohádka o tom,
že zlo se často
skrývá za
nesmírně
přívětivou tváří.

Koralína žije ve velkém, tajemném

divadlem v Českých Budějovicích,

starém domě. Je v něm bezpočet dveří,

připravuje program pro pražskou

ale jenom jedny jsou pořád zamčené.

experimentální scénu NoD a účastní se

A jak už to se zamčenými dveřmi chodí,

dalších divadelních a festivalových

i za těmihle se skrývá něco, co by tam

projektů.

mělo raději zůstat. Žije za nimi rodina,
která se dokonale podobá rodině
Koralíny, dokonce je ve všem tak nějak
lepší. Ale něco je na ní přece jenom
zvláštní…
Koralínou se do Divadla Alfa po čase
vrátí dětský horor, příběh je plný
napětí a překvapení. A také řeší
důležité vztahy v rodině, které občas
nejsou ideální. Ale není ideální rodina
nakonec děsivá? Nejsou lepší skuteční
lidé se svými chybami a nedostatky?
Neil Gaiman je velmi populární
britský autor žánrů sci-fi a fantasy.
Píše pro dospělé i pro děti. Řada jeho
děl byla přeložena do češtiny a známá
jsou i filmová zpracování jeho
literárních předloh: Hvězdný prach,
Nikdynikde nebo právě Koralína, jejíž
filmová animovaná verze Henryho
Selicka byla nominována na Oscara.
A právě Koralína je díky tajemnému
a imaginativnímu světu pro loutkové
divadlo jako stvořená.
Koralínu pro Divadlo Alfa nastuduje
hostující režisérka Linda Dušková,
která pracuje v Česku a ve Francii.
Geimanův román adaptuje pro divadlo

POKUD BUDETE POTŘEBOVAT
JAKÉKOLI INFORMACE, OBRAŤTE
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tel.: +420 378 038 464 | +420 378 038 479
fax: +420 378 038 477

společně s dramaturgyní Natálií

e-mail: obchodni@divadloalfa.cz
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