Interaktivní kultura
Po krásném zážitku z Malého divadla, jsme připravili pro klienty chráněného bydlení
Interaktivní prohlídku Jihočeského divadla. Ta se konala 11.2.2017 od 14 hodin.
Na tuto prohlídku dorazila ještě skupinka klientů z Těchobuze, takže se našim klientům
naskytla příležitost se seznámit.

Dvě průvodkyně se nás hned po příchodu ujaly, odvedly nás do foyer, kde nám
pověděly něco málo z historie divadla a pak nám vysvětlily pravidla interaktivní prohlídky.
Prakticky se jednalo o něco jako táborovou bojovku – 5 tras, 5 úkolů a tři družstva jsme se
pohybovali v prostorech divadla, nezávisle na ostatních skupinkách. Průvodkyně jen tu a tam
kdes na nás koukly, zda-li si víme či nevíme rady s daným úkolem nebo jak nám plnění úkolů
jde. Bylo to moc zajímavé, neboť se plnily úkoly typu – poskládat puzzle o Jihočeském
divadle (6 obrazů) nebo složit „dominový“ příběh na 9 deskách,

správně
přiřadit podle
obrázků co je
co – opera,
činohra

atd.,

ale také jsme
si
pantomimicky
zahráli a jeden vylosovaný (Milan M.) musel uhodnout, co představujeme. Po splnění všech 5
úkolů, nám vyšla tajenka „Jihočeské divadlo“ a společně s ostatními jsme šli do salónku, kde
nám opět průvodkyně vyprávěly o divadle.

K tomu jsme si však vylosovali názvy profesí, objevují se v divadle a o nich jsme si také
povídali.
Po „kolečku“ povídání, nás průvodkyně provedly divadlem, na jevišti nás kulisák
povozil na „točně“, pak jsme nakoukli do baletního sálu, zkušebny, do kostymérny a zákulisí,
ukázaly nám, kde sedí např. inspicient, kde jsou osvětlovači a zvukař, prošli jsme se kolem
šaten herců a jednu nám i otevřely, k našemu překvapení, byla hodně maličká.

Celou prohlídku jsme měli ukončit po hodině a půl, ale tyto skvělé průvodkyně nás
bavily plné 2 hodiny. Domnívám se, jak bylo na klientech vidět, že si to všichni moc a moc
užili a celá prohlídka je bavila.
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