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Setkání s loutkou v Chrudimi
30.6. - 2.7. 2007
Iveta Novotná
Již 56 let v první den letních prázdnin ožívá město Chrudim loutkami a divadlem.
Festival Loutkářská Chrudim - přehlídka amatérského loutkářství - inspiroval Městskou
knihovnu Chrudim, která letos již podruhé uspořádala pro knihovnice z celé republiky
knihovnickou dílnu Setkání s loutkou.
Do chrudimské knihovny přijelo 20 knihovnic a tentokrát nás navštívily i dvě
knihovnice z Prešova z dětského oddělení Slniečko Knižnice P. O. Hviezdoslava.
První den jsme navštívily divadelní představení Brumpohádka aneb Výchova
medvědů v Čechách, které zahrál spolek loutkářů Střípek Plzeň. Večer pak propukla na
náměstí J. Ressela velká Loutkářská štace a slavnostní zahájení festivalu. Od
představitelů města převzali loutkáři klíč od města a festival byl zahájen. Do večerních
hodin byl na náměstí koncert skupiny IRISH DREW, dílna na výrobu loutek s paní
Kamilou Skopovou a divadelní soubory zde hrály svá představení.
V neděli jsme celý den věnovaly dramatické dílně pod vedením Hanky Langerové knihovnice a vedoucí dramatického kroužku PIHA Liberec. Jako hlavní téma zvolila "vstup
do role". Díky krásnému příběhu Abigail jsme opravdu vstoupily do různých rolí a jejich
povah. Odpolední část už byla opravdu velice emotivní.
Program pak pokračoval nočním představením v divadle K..Pippicha Zkáza adamitů,
kterou uvedl spolek loutkářů Na holou z Hořovic. Veliký úspěch měla i noční prohlídka
Muzea loutkářských kultur.
Večery jsme většinou trávily v hospůdce Johanka na hradbách Muzea loutkářských
kultur, která se otevírá pouze v době festivalu. Posezení se zpěvem bylo vždy příjemnou
tečkou dne.
Pondělní výtvarnou dílnu vedla mladá chrudimská výtvarnice Eva Davidová a my jsme
se přesunuly do pravěku. Šily jsme pravěká zvířata, vytvářely dinosauří vejce, batikovaly
jsme a malovaly na stará prostěradla.
Tím pomalu naše Setkání s loutkou končilo a některé kolegyně se rozjížděly domů.
Doufáme, že dílna se všem knihovnicím líbila a že zde načerpaly nejen zkušenosti a
inspiraci, ale že i strávily příjemně první dny letních prázdnin a přijedou zase za rok na
další ročník.
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