Druhý ročník Noci divadel 2014 tematizován Rokem české hudby
Noc divadel se v minulém roce konala v České republice poprvé. Zapojilo se do ní
přes 80 amatérských i profesionálních divadel a souborů z 25 českých a moravských
měst a navštívilo ji přes 40 000 diváků. Svým rozsahem i počtem účastníků se
v celoevropském měřítku zařadila česká Noc divadel vedle Chorvatska a Slovenska
k největším akcím projektu European Theatre Night. Nadcházející ročník Noci divadel
v ČR, který proběhne 15. listopadu 2014 a bude tematizován Rokem české hudby.
Institut umění – Divadelní ústav jako hlavní koordinátor pokračuje v přípravách druhého
ročníku Noci divadel, která tento rok připadá na 15. listopadu 2014. Oproti minulému roku se
očekává o třetinu větší zájem ze strany návštěvníků i samotných divadel, která již nyní
vymýšlejí, jak nejlépe obohatit program vlastní i společný v rámci jednotlivých měst. Stejně
jako minulý rok slibuje Noc divadel výjimečné divadelní zážitky, jako jsou interaktivní
programy, hry a soutěže nebo vzájemná propagace divadel napříč republikou např.
prostřednictvím výstav plakátů či fotografií z inscenací spřátelených divadel.
Pro rok 2014 nabízí Noc divadel v ČR některé inovace. Jednou z nich je zaměření akce na
českou hudbu vzhledem k probíhajícímu Roku české hudby, celoročnímu mezinárodnímu
projektu, jehož je IDU také koordinátorem. V programu Noci divadel proto najdete více
koncertů, muzikálových představení či fragmentů z operetních produkcí, např. brněnský
BURANTEATR připravuje ukázky z antimuzikálu Petra Michálka Domeček, který bude
uveden ve světové premiéře, Divadlo Loutek Ostrava zase nabídne hudební dílny
s lektorem.
Noc divadel je součástí mezinárodního projektu European Theatre Night, jehož hlavním
organizátorem a iniciátorem je chorvatské Dubrava Cultural Centre. V minulém roce se Noci
divadel účastnilo deset evropských zemí (Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, ČR,
Chorvatsko, Maďarsko, Rakousko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko), zapojilo se 400 divadel a
institucí ze 120 měst. Nejhojnější účast byla v Chorvatsku, kde se v roce 2013 zapojilo přes
90 subjektů“. V České republice se loni konal teprve první ročník, přesto se svými 80
zapojenými soubory z 25 českých a moravských měst a 40 000 návštěvníky patřil vedle
Chorvatska a Slovenska mezi nejrozsáhlejší akce.
Do 2. ročníku se k dnešnímu dni zaregistrovalo 107 souborů z 29 českých a moravských
měst. Mezi „nováčky“ Noci divadel patří např. Divadlo na Vinohradech, Divadlo J. K. Tyla
Plzeň nebo DIOD v Jihlavě.

