
25. R O Č N Í K

ČESKOBRATRSKÝ EVANGELICKÝ SBOR
V HORNÍCH DUBENKÁCH

 4. 7. 
9.00

P R O G R A M  2 0 2 1

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ ALE POTŘEBNÉ
Akce má finanční podporu Obce Horní Dubenky. 

Každou neděli od 9 hodin slavíme v kostele bohoslužby - před divadlem můžete zažít také Slovo.
Představení se konají na volném prostranství před kostelem a v případě deště je zajištěno zastřešení. 

Provizorní nocleh je možný.

BOHOSLUŽBY

www.horni-dubenky.cz 
www.facebook.com/ccehornidubenky

 4. 7. 
10.00

DVACET PĚT LET 
SLOVA A DIVADLA
VÝSTAVA 

Procházka labyrintem světa a hledání ráje srdce očima 
výtvarníků z umělecké školy Allegro. Výstava bude k vidění 
i další letní nedělní dopoledne.

 18. 7. 
9.00

BOHOSLUŽBY

 18. 7. 
10.00

KABINET LÉTAJÍCÍCH 
ÚŽASNOSTÍ      
DIVADLO VOJTY VRTKA 

Výběr originálních i klasických kejklířských kusů spojených 
do  svébytného alternativního divadelního představení. Vojta 
Vrtek v něm plně využívá své schopnosti komunikovat s publikem, 
reagovat na konkrétní situace, improvizovat a zapojit diváka 
do hry. Odejdete poučeni, udiveni i pobaveni.

25. 7. 
9.00

BOHOSLUŽBY

25. 7. 
10.00

KOMEDIANTSKÁ MYSTÉRIA
MISTERO BUFFO - LÁRY HAUSER  
DIVADLO 

Scénické čtení z dílny Daria Fo - (italského satirického dramatika, 
herce, režiséra a nositele Nobelovy ceny za literaturu), které 
v tomto provedení  tvoří tři příběhy ve stylu středověkých 
komediantských žonglerií, jejichž základ bychom mohli najít 
v zázracích o kterých čteme v Evangeliích (Lazarovo vzkříšení, 

Slepec a kulhavý, Svatební 
hostina v Káni ) - které vás 
rozesměje, dojme i přiměje 
k zamyšlení. 

1. 8. 
9.00

BOHOSLUŽBY

1. 8. 
10.00

SMYČKA  - BILBOCOM 
JIŘÍ REIDINGER A SYLVIE KROBOVÁ 
DIVADLO 

Potkají se zde povídky Estonce Arvo Valtona s všehoschopným 
léčitelem úzkostí, který je posléze lapen...Bilbo compagnie se 
pokouší z nadhledu vysmát lidským trýzním s Psyché. Divadlo 
masek, loutek, hudby svede souboj s našimi duševními poryvy 
a s Klímou se budeme „...všemu smát, se vším si hrát - toť jediná 
Výše a  jediná k Výši cesta. Smát se všemu nejen lidskému, ale 
především božskému!“

22. 8. 
14.30

SETKÁNÍ U STUDÁNKY 
PÁNĚ POD JAVOŘICÍ

Shromáždění na paměť zápasu o svobodu vyznání u Studánky 
Páně v lese pod Javořicí (autobusy tam i zpět zajištěny – odjezd 
14.00 od fary, více informací na webu sboru).
Bohoslužby – Richard Dračka, evangelický farář v Soběslavi
Přednáška - Ivan Ryšavý, psycholog a evangelický farář - Mám 
bohatší život, protože se cvičím ve vděčnosti.

 6. 8. 
19.00

JAN ŘEPKA
KONCERT

Pražský cyklotrubadúr k nám zavítá 
po dlouhých letech (duo Nestíháme) a přiveze vybraný program 
plný písní o kolech, svobodě a naději. A navíc vynikajícího 
houslistu Jana Bartoška.
Předkapelou bude písničkářské duo Klára Hanychová a Markéta Hávová.

27. 8. 
17.00

LOUČENÍ S LÉTEM
Otevřené setkání s grilováním selete na farním dvoře. 
Derniéra výstavy.

ALMANACH 
Zachytit 25let trvání fenoménu se zdá nemožné, zkusili jsem to. Vydali jsme almanach textů 
mapujících vznik, počátky, historii a průběh letního divadelního festivalu na vysočinském venkově. 
Text je doplněn fotografiemi a dostupnými plakáty z minulých ročníků. K zakoupení u pořadatelů. 

TOMŠÍKOVIC STODOLA 
Celé dva festivalové měsíce je možné navštívit venkovní výstavu dostupných  
programových plakátů festivalu Parrésia od roku 1995 po současnost.


