Pohádky divadla NAVLNCE v češtině





jsou interaktivní – dávají dětem možnost zapojit se do děje
trvají 35 – 50 minut na základě domluvy s pořadatelem – pro malé děti je vždy připravena
kratší a jednodušší verze
jsou originální, v krásných kulisách našich výtvarnic, s vlastními písničkami
mohou se hrát za pěkného počasí i venku




ozvučení můžeme přivézt svoje, budeme potřebovat pouze 1 zásuvku kvůli elektřině
začátky představení podle domluvy – pro školní družiny hrajeme i odpoledne

Ceník pro MŠ, ZŠ a rodinná centra ve všední dny
Cestovné je zahrnuto v ceně

Brno – město, Brno-venkov
80 a více dětí
40 až 79 dětí
Méně než 40 dětí

30 korun za dítě
40 korun za dítě
1 600 korun

Oblasti mimo Brno-město a Brno-venkov
90 a více dětí
60 až 89 dětí
Méně než 60 dětí

30 korun za dítě
40 korun za dítě
2400 korun

Ceník pro víkendové akce:
Cena 1 představení je 2000 korun plus cestovné.

Jaké další programy vám můžeme nabídnout:
Svatební – pohádka Od srdce pro malé svatebčany, předání „kouzelné květiny“ s přáním
novomanželům – 2200 korun plus cestovné
Nadílkový program – pohádka dle výběru organizátorů, nácvik písničky s moderátorkou, nadílka
vašich balíčků čertem a Mikulášem nebo vánočním andělem – 3000 korun plus cestovné.
Pasování předškoláků – pohádka Od srdce, moderování, pasování dětí králem a královnou – 3000
korun plus cestovné.
Karnevalový program – pohádka dle výběru organizátorů, celovečerní moderování – cena
dohodou.

Pohádky divadla NAVLNCE v angličtině
Princess and the Clew
Naše první pohádka v angličtině je variantou české pohádky Od srdce se zjednodušeným textem,
který je možno přizpůsobit jazykové úrovni dětí 1. až 5. třídy. Celé představení je zároveň soutěží
mezi diváckými družstvy – vybraní princové se svými družinami soupeří o ruku princezny. Délka
představení je 60 až 90 minut. Maximální počet pro jedno představení – 2 třídy.
30 až 60 dětí
Méně než 30 dětí

60 korun za dítě
1800 korun

