
Divadlo T.E.J.P.
ve spolupráci s Divadlem DIOD, 
Bránou města Jihlavy a Sokolem Jihlava

připravuje 

letní divadelní projekt

Divadlo
na Staré 
plovárně
Staňte se součástí unikátního tvůrčího týmu.
Vytvořte a zahrajte s námi originální 
a neopakovatelné plenérové 
divadelní představení.

Čtrnáctidenní tvůrčí divadelní dílna 
od 24. 7. do 7. 8. 2022

Představení se hrají 3.–7. 8. 2022
na Staré plovárně v Jihlavě.

Projekt je otevřený široké veřejnosti.
Dílny jsou vedeny zkušenými lektory.
K účasti na projektu zveme herce, 
performery, výtvarníky, muzikanty 
i zájemce z řad široké veřejnosti. 

Bližší informace na:
www.divadlotejp.cz, 
divadelni.dilny@seznam.cz
a na tel. 777 790 693.

Projekt vznikl za podpory:

za podpory Statutárního města Jihlavyza podpory Statutárního města Jihlavyza podpory Statutárního města Jihlavy

za podpory Statutárního města Jihlavy
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Divadlo na Staré plovárně
Jihlava, 3.–7. 8. 2022

Projekt vznikl za podpory:

za podpory Statutárního města Jihlavy



www.diod.cz

www.tejp.cz



Prostředí nejstarší jihlavské plovárny a její 
historické osudy v kontextu města nás zau-
jaly natolik, že bychom ji podobně jako v 
předchozích letech 2016–2019 i letos rádi 
„zabydleli” unikátním, svébytným divadel-
ním tvarem – představením, prezentova-
ným pro veřejnost.

Zároveň tak navazujeme na předchozí site-
specific projekty realizované na statku             
v Loučkách u Jihlavy v letech 2011 a 2012.

A uplynulé ročníky Divadla na Staré plovár-
ně 2016, 2017, 2018 a 2019.

Podrobnejší informace najdete na www.tejp.cz







PILA- LUDĚK HRBEK
SMRČNÁ

Projekt vznikl za podpory

plakát projektu Loučky 2011

plakát projektu Loučky 2012





















2018
Výtvarný a divadelní workshop



2018
Představení



Divadlo na Štěpnickém rybníce 2018
Výtvarný a divadelní workshop



Divadlo na Štěpnickém rybníce 2018
Představení



2019
Představení Pod tou skálou



1.8.–8.8. 2020
Tajný život stromů-volně na motivy 
díla Petera Wohllebena
Prezentace představení 7.8 a 8.8.2020

Letní divadelní dílna Vanov 2020Jirí Juráš
Divadlo T.E.J.P.
Nart dance school
Divadlo Diod

Výtvarný a divadelní workshop



Letní divadelní dílna Vanov 2020Jirí Juráš
Divadlo T.E.J.P.
Nart dance school
Divadlo Diod

Představení Tajný život stromů



Divadlo ve Vanove 2021
Výtvarný a divadelní workshop

Studio Chlív ve spolupráci s Divadlem T.E.J.P., Nart dance school a Divadlem Diod pořádá
Letní divadelní projekt

Staňte se součástí unikátního tvůrčího týmu.
Vytvořte a zahrajte s námi originální a neopakovatelnéplenérové divadelní představení.Tvůrčí dílna 26. 7.–8. 8. 2021 na statku ve Vanově. Dílna je vedena zkušenými lektory.

Představení vždy večer 4., 5., 6. a 7. 8. na statku Jiřího Juráše ve Vanově u Telče.
Tvůrčí setkání divadelníků - profesionálů, amatérů, či milovníků divadla - při kolektivní 

autorské tvorbě s cílem vytvořit a prezentovat unikátní plenérové představení. Režie a dramaturgie Jiří Juráš a Johana Jurášová.

Staňte se součástí unikátního tvůrčího týmu.



Divadlo ve Vanove 2021
Představení Divodvůr



www.facebook/divadlotejp/.cz
www.tejp.cz

www.diod.cz




