Prvý ročník Dní bábkového divadla prebehol úspešne

ZAČIATOK JÚNA PATRIL BÁBKAROM

(Bábkové divadlo v Košiciach – tlačová správa) Začiatkom júna si obyvatelia a návštevníci mesta a
predovšetkým milovníci bábkového divadla prišli v Košiciach na svoje. V dňoch 6. - 9. júna sa uskutočnil
prvý ročník Dní bábkového divadla a hier pre rodiny – VIRVAR 2013. Podujatie bolo súčasťou programu
Košice – EHMK 2013.
Okrem tradičných bábkových divadiel sa predstavili aj exotické produkcie z Japonska a Číny,
Grodnianske oblastné bábkové divadlo z Bieloruska uviedlo fascinujúce spracovanie klasického príbehu
„Piková dáma“. Celkovo zhliadli diváci 16 predstavení v podaní divadiel z ôsmich krajín sveta. Ku skvelej
nálade prispel Virvarový flašinet ako aj atrakcie, ktoré najmenší našli vo Virvarlande.
Bábkarský rozruch víril doslova v celom meste, zažiť ste ho mohli nielen v priestoroch Bábkového
divadla v Košiciach, ale aj na Dolnej bráne, pred Urbanovou vežou a v divadle Thália. Nehýbalo ani
každodenné vyhodnotenie detskou porotou. Celkovým víťazom a laureátom Ceny detskej poroty sa stalo
predstavenie na motívy hry W. Shakespeara Skrotenie zlej ženy, ktoré s veľkým úspechom uviedli študenti
Katedry bábkarskej tvorby VŠMU Bratislava. Festival sa tak ako v uplynulom ročníku stretol s pozitívnym
ohlasom vo verejnosti. Záujem bol taký veľký, až sa neraz stalo, že sa záujemcovia nedostali do divadelných
sál, ktoré majú obmedzenú kapacitu.Bránami Virvarlandu prešlo niekoľko tisíc detí a rodičov.
Celé podujatie zakončila medzinárodná konferencia „Bábkové premeny I.“v spolupráci s Vysokou
školou múzických umení a medzinárodnou bábkarskou úniou UNIMA.
Podujatie zorganizovalo Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach a Bábkové divadlo
v Košiciach a konalo sa pod záštitou predsedu KSK Zdenka Trebuľu a primátora mesta Košice Richarda
Rašiho. Podujatie podporili Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, Ministerstvo kultúry SR, Košický
samosprávny kraj, Mesto Košice, EU-Japan fest, České centrum, Poľský inštitút v Bratislave a Generálny
konzulát Maďarskej republiky.
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