
GT Hlinsko hraje, cestuje, organizuje 
 

Studentské amatérské divadlo v Hlinsku slaví osm let svého aktivního trvání a divadelní 

spolek  GT Hlinsko letos poprvé vyjel prezentovat svou činnost i za hranice.  Na konci dubna 

se studenti zúčastnili mezinárodního festivalu Apollo v rumunské Alba Iulia a spolu 

s litevským, gruzínským, bulharským  a maďarským souborem strávili v Rumunsku čtyři dny  

jako hosté rumunského souboru Teatrul Skepsis. Hráli anglickou verzi jejich nové divadelní 

hry WTF, Noe! A sklidili úspěch. 

Alba Iulia je starobylé 60tisícové město s překrásně rekonstruovaným  historickým 

jádrem, velmi čisté a upravené s velmi rozvinutým kulturním životem. Město se zde dobře 

stará o starobylé památky, turistický ruch i divadelní aktivity místních nadšenců. Celý festival 

byl financován z městských zdrojů. Účastníci festivalu z GT Hlinsko byli poprvé v pozici hostů 

mezinárodního festivalu a bylo velmi inspirativní a přínosné zkusit si také pozici hostů 

a vidět, jak takový festival probíhá jinde. Rozdíl mezi rumunským Apollo festivalem 

a hlineckým Artsy Fartsy nebyl pouze ve výši rozpočtu, ale také v tom, že rumunští přátelé 

zaměřili festival pouze a jen na účastníky, kteří si vzájemně představili svá divadelní 

představení (většinou angličtině), ale zájem širší veřejnosti nepřilákali. Hlinecké Artsy Fartsy 

se poslední roky snaží upozadit mezinárodní účastníky, zaměřit se hlavně na hlineckou 

veřejnost a zpřístupnit jí okrajové, ale mnohdy velmi zajímavé divadelní a další kulturní 

zážitky.  

Posuďte sami, toto je program letošního mezinárodního festivalu Artsy Fartsy, který se 

bude konat 26.–28. 6. 2015. 

 

  



Program ARTSY FARTSY 2015 

Pátek 26. 6. 2015 
10.00–10.30   oficiální otevření festivalu v MFC Hlinsko 

10.30–11.30  Mé jméno je Lucien – Reverzní dveře Brno 

12.00–13.30   Masters Patelin Farce – Teatru Skepsis Romania 

17.00–18.00  WTF, NOE – GT Hlinsko v MFC 

19.00–20.00  Mime Prague – PŠT – pantomima 

21.00–22.00   Amadis Brno – Souborné dílo W. Shakespeara 

Sobota 27. 6. 2014 
14.00–24.00   koncertní den v areálu DTJ 

13.30    Patron festivalu Jan Kohy Kohoutek zahajuje festival 

14.00    Jan Chmelík – DAYDREAMS  

15.15   Pohoda Dřez 

16.30  Hoochachos (60 min) 

17.30  Jasanský drumming  

18.30  Poletíme?  

19.30   Dan Vertigo  

20.30   Letrourou 

21.30   Freedom – Polské představení   

22.30  Midilidi  

23.30  Maďarská ohňová show 

Neděle 28. 6. 2015 
11.00 – 13.00 Snídaně v trávě u Café Mandala 

Kulturní odpoledne na Betlémě plné mladistvé energie – street art, slacklines, válka barev, 

vodnicový koutek, hudební improvizace, skateboardy, zorbing fotbal 

14.00  Zahájení Hlineckého duhového léta 

              Slavnostní otevření tkalcovské dílny p. Fidlera 

              Zahraniční účastníci se představují 

15.00–16.00 Ochutnávka mezinárodní kuchyně v Café Mandala 

15.00  Dan Vertigo a Mandarinka 

15.30  ToyMachine  Praha (loutkové divadlo pro děti i dospělé) 

16.00   V. Havel – Audience – v podání Podlesní GT odnože 

17.00  Škeble Lanškroun – Lovení Karlíka  

 

Přijďte se podívat!  


