PROGRAM
Leden / Únor 2015

Měřičkova 18 • Brno – Řečkovice • tel.: 541 211 890

Měřičkova 18 • Brno – Řečkovice • tel.: 541 211 890

PO-PÁ 9:00 – 19:00 hod. • SO-NE 13:00 – 19:00 hod.

PO-PÁ 9:00 – 19:00 hod. • SO-NE 13:00 – 19:00 hod.

Datum a čas Popis akce
Sobota

herní koutek
bazén s kuličkami
výborná káva
snídaňové menu
polední menu• zákusky
oslavy, párty, divadlo a akce pro děti

17. 1. 2015
10:00 hod.
DIVADLO

Divadelní představení na motivy dobře známé pohádky o zlém vlkovi a třech prasátkách, která si staví
své domečky. Dětem se představí malé prasátko Mazlík, věčně hladový Koblížek a také nejmoudřejší
bráška Kryšpín. Nebude chybět pochopitelně vlk, který více než strach probouzí u dětí smích. Pohádka
je podána hravou a rozvernou formou, děti si s mohou společně s prasátky zazpívat písničku. Vhodné
pro děti od 3 do 8 let. Délka představení je cca 40 minut.

Divadlo Na stromě

Sobota

24. 1. 2015
10:00 hod.
AKCE
Sobota

31. 1. 2015
10:00 hod.
AKCE
Sobota

7. 2. 2015
10:00 hod.

VESELÁ KAVÁRNA - NEJVESELEJŠÍ DĚTSKÁ KAVÁRNA V BRNĚ!

Tři prasátka

AKCE

Veselý karneval 1
Veselý pohádkový karneval s Divadlem Koráb. Čeká na vás dopoledne plné her a soutěží jako například
soutěže s nafukovacími balonky, přetahování lanem. Divadlo Koráb pak přiveze loutky, se kterými
zažijeme Krmení draka, Taneček s Obrem, Mrštné vochomůrky. Soutěže střídají taneční písničky! Masky
a převleky jsou vítány, ne však podmínkou. Divadlo Koráb

Karneval s Myš a Maš Praha
MYŠ a MAŠ je název hudební skupiny pro děti, zpívající nové autorské písničky v moderním pojetí. Za
cíl si dávají být dětem srozumitelní, ale zároveň je nepodceňovat. Tvorba obsahuje žánry od mazurky
po Rock ´n´ Roll, nechybí jazzové melodie, Samba, Reggae a další. Vystoupení trvá cca hodinu a je
vhodné pro děti od 1 roku do 10 let. Děti budou v průběhu vystoupení spolu se skupinou tancovat,
tleskat, pochodovat, zpívat a mohou také soutěžit. Myš a Maš Praha

Veselý karneval 2
Veselý pohádkový karneval s Divadlem Koráb. Čeká na vás dopoledne plné her a soutěží jako například
soutěže s nafukovacími balonky, přetahování lanem. Divadlo Koráb pak přiveze loutky, se kterými
zažijeme Krmení draka, Taneček s Obrem, Mrštné vochomůrky. Soutěže střídají taneční písničky! Masky
a převleky jsou vítány, ne však podmínkou. Divadlo Koráb

Vstupné na akce ve Veselé kavárně: 95,- Kč dospělák /55,- Kč dítě. Dospělí mají místo (židli) u stolu, děti sedí na malých polstrovaných
kostkách nebo židličkách v herním koutku (v hledišti). Více informací o systému předprodeje i aktuální program najdete na:
http://www.veselakavarna.cz/program-detske-kavarny/

Změna programu vyhrazena!

VESELÁ KAVÁRNA - NEJVESELEJŠÍ DĚTSKÁ KAVÁRNA V BRNĚ!

PROGRAM
Duben 2015

PROGRAM
Únor / Březen 2015

Měřičkova 18 • Brno – Řečkovice • tel.: 541 211 890
PO-PÁ 9:00 – 19:00 hod. • SO-NE 13:00 – 19:00 hod.

Měřičkova 18 • Brno – Řečkovice • tel.: 541 211 890
PO-PÁ 9:00 – 19:00 hod. • SO-NE 13:00 – 19:00 hod.

Sobota

Datum a čas Popis akce
Sobota

14. 2. 2015
10:00 hod.
DIVADLO
Sobota

7. 3. 2015
10:00 hod.
DIVADLO
Sobota

21. 3. 2015
10:00 hod.
DIVADLO
Sobota

28. 3. 2015
10:00 hod.
DIVADLO

Datum a čas Popis akce

Muzikantská pohádka
Hudební veselá pohádka. Hodná čarodějnice a rozverné myšky. Společně s dětmi se naučí
poznat noty, hudební nástroje a zazní spoustu písniček.
Divadlo Úsměv

11. 4. 2015
10:00 hod.
DIVADLO
Sobota

Pohádka pro tři prasátka
Pohádka pro tři prasátka je neobvyklá pohádka o známých věcech. Vše dopadne tak jak
má, ale prasátka se u toho trochu zapotí a zhubnou. Vlk je spíš hloupý nežli zlý a prasátka
spíš veselá nežli hloupá a vypravěč od každého trochu. Pokud máte rádi klasiku a Tři
prasátka k tomu, je to správná volba. Divadlo Koráb

O princezně na hrášku
O tom jak se hledá princezna, až z toho nejen prince ale i papouška bolí hlava. Uvidíte
nespočet Princezen a s dětmi i nějakou "vyrobíme" podle jejich návrhu. Ale hlavně uvidíte
tu pravou a jako když se zastaví čas princ s princeznou si vymění srdce a kdyby se loutky
mohli červenat, určitě se za červenají ... to je láska :) Královna má však o svého syna strach
a proto ani princeznu ... ani vás ... "zkouška hráškem" nemine. Divadlo Koráb

Jak pejsek a kočička slavili jaro
Barevná pohádka o jarních radovánkách. Kytičky, jarní písničky a setkáte se opět s naší
škodolibou vránou.
Divadlo Úsměv

Vstupné na akce ve Veselé kavárně: 95,- Kč dospělák /55,- Kč dítě. Dospělí mají místo (židli) u stolu, děti sedí na malých polstrovaných
kostkách nebo židličkách v herním koutku (v hledišti). Více informací o systému předprodeje i aktuální program najdete na:
http://www.veselakavarna.cz/program-detske-kavarny/

Změna programu vyhrazena!

VESELÁ KAVÁRNA - NEJVESELEJŠÍ DĚTSKÁ KAVÁRNA V BRNĚ!

11. 4. 2015
16:00 hod.
KONCERT
Sobota

18. 4. 2015
10:00 hod.
DIVADLO
Sobota

25. 4. 2015
10:00 hod.
DIVADLO

Perníková chaloupka
Sametová pohádka, s loutkami od Petry Fekarové je trochu o tom jak jsou děti hodné a
nezbedné i dnes. Zažijete strach z tajemného lesa, ochutnáte perníčky a vyzkoušíte si jak
se sedí na lopatě před rozpálenou pecí. Ale všechno dobře dopadne ... jak to ve správné
pohádce má být.
Divadlo Koráb

Koncert skupiny KAŠPÁREK V ROHLÍKU v Brně
Veselá kavárna pro Vás chystá na jaro roku 2015 koncert skupiny Kašpárek v rohlíku v
Brně! Koncert se uskuteční v sobotu 11. 4. 2015 v hudebním klubu SONO music club!
OTEVŘENÍ = 15:15
ZAČÁTEK = 16:00

Červená karkulka a Perníková chaloupka
Kdo by neznal tyto dvě pohádky, které nám připomínají naše dětství. Pro loutkové divadlo
jsou vždy vděčným a velmi lákavým námětem. Naše inscenace navíc počítá s přímou
spoluprací dětí, s jejich aktivním podílem při posouvání děje, takže děti nebudou jen
pasivními diváky.
Loutkové divadlo Vratislava Schildera

Sněhurka a sedm trpaslíků
Klasická pohádka s netradičně zpracovanými a pojmenovanými trpaslíky. Poezii
dřevěných vyřezávaných loutek doplní legrace s roztodivnými barevnými trpaslíky.
Zachováváme klasický příběh obohacený o překvapení pro děti a pobavení pro dospěláky.
Divadlo Koráb

Vstupné na akce ve Veselé kavárně: 95,- Kč dospělák /55,- Kč dítě. Dospělí mají místo (židli) u stolu, děti sedí na malých polstrovaných
kostkách nebo židličkách v herním koutku (v hledišti). Více informací o systému předprodeje i aktuální program najdete na:
http://www.veselakavarna.cz/program-detske-kavarny/

Změna programu vyhrazena!

VESELÁ KAVÁRNA - NEJVESELEJŠÍ DĚTSKÁ KAVÁRNA V BRNĚ!

