
Divadelní Flora: 11 dní, 70 produkcí 

OLOMOUC Rekordních sedm desítek produkcí na sedmi scénách a s největší účastí zahraničních 

umělců v historii festivalu. Takový bude v pořadí již čtrnáctý ročník festivalu Divadelní Flora, který v 

Olomouci odstartuje v úterý 11. května a potrvá až do 21. května. Přehlídka během jedenácti dnů 

představí nejen originální pohled významných českých a slovenských divadelníků na klasické 

dramatické a prozaické texty, ale i taneční a alternativní divadlo, koncerty a filmové projekce.  

Lístky na divadelní program jsou již nyní k dostání v předprodeji na pokladně Moravského divadla 

Olomouc.  

Na olomouckou Divadelní Floru zavítají umělci ze čtrnácti zemí jako Česká republika, Slovensko, 

Německo, Švédsko, Izrael, Korea, USA či Brazílie zavítají. Motto letošní prestižní přehlídky, v jehož 

duchu se ponese i celý festivalový program, je Nová klasika. »  

 

Divadelní Flora: 70 produkcí za jedenáct dní  

Dosud vůbec největší účastí ze zahraničí v historii festivalu se může chlubit letos čtrnáctý ročník 

Divadelní Flory. V Olomouci startuje v úterý 11. května. Nabízí klasická i alternativní představení, 

hudbu i filmy.  

 

„V rámci leitmotivu letošní Divadelní Flory se festival zaměří na uvedení klasických dramatických i 

prozaických textů, které budou na jeviště exponované moderním divadelním jazykem, v invenční 

interpretaci výrazných osobností současné divadelní režie a v podání předních českých a slovenských 

souborů,“ dodává k dramaturgické koncepci festivalu ředitel Divadelní Flory Petr Nerušil.  

Tahákem programu pro kulturní fajnšmekry budou premiéry nových divadelních počinů, kterých 

bude v letošním roce celkem pět. „Přikláníme se tak k trendu, který rezonuje především na západě, 

kde se novou funkcí festivalu stává také podpora živé a vznikající tvorby,“ vysvětluje dramaturg 

festivalu Jan Žůrek.  

„Velkým úspěchem je uvedení světových premiér Charlotty Öfverholm a skupiny SKUTR, své české 

premiéry pak na festivalu divákům představí i soubory Divadla na cucky a Moravského divadla 

Olomouc.“ Diváci budou moci navštívit také představení Divadla Husa na provázku, Slováckého 

divadla z Uherského Hradiště či Štátneho divadla Košice.  

 

Svá díla tu představí i renomované choreografky  

 

Vedle Nové klasiky bude další dramaturgickou linií Divadelní Flory iNew Dance - „nový“ tanec, v rámci 

níž uvedou svá díla renomované choreografky Charlotta Öfverholmová a Márta Ladjánszkiová.  

V doprovodném programu nebudou chybět filmové projekce a řada koncertů. „Představíme 

reprezentativní vzorek alternativní hudební scény. O hudební zážitek se postarají kapely Midi Lidi, 

OTK, elektropunkové Kazety, rakouský elektronický mág Rupert Huber či irský experimentátor 

Robotnik,“ nastínil program hudební dramaturg Vladimír Foret.  

Zatímco vminulosti akce takzvaného Open Konviktu navazovaly na představení v kamenném divadle, 

letos se budou oba programy konat paralelně po celou dobu festivalu. Víkendový festivalový program 

15. a 16. května pak půltuctem pohádek v podání studentů pražské DAMU osloví hlavně nejmenší 

diváky. Centrem hlavního festivalového dění se již tradičně stane olomoucké Moravské divadlo, další 

produkce se uskuteční v Konviktu, a to hned na několika scénách. Otevřená scéna - parkán bude 

hostit tradičně koncerty, živelná ohnivá show polského kvarteta Mamadoo se pak uskuteční na 



Horním náměstí. Podrobný program zájemci najdou na webových stránkách www.divadelniflora.cz, 

lístky na všechny festivalové produkce si diváci mohou zakoupit na pokladně Moravského divadla 

Olomouc. Část festivalového programu je zdarma, za představení v Konviktu návštěvníci zaplatí 

symbolické vstupné.  

Pořadatelem festivalu je podruhé občanské sdružení Divadlo Konvikt, spolupořadatelem je Moravské 

divadlo Olomouc. Organizátoři letos museli vystačit s rozpočtem zhruba tři miliony korun, což je 

zhruba o pětinuméně než před rokem. Pořadatelé předpokládají, že produkce navštíví celkem 

jedenáct tisíc lidí.  

„Festival se zaměří na klasické dramatické i prozaické texty.“ Petr Nerušil ředitel Divadelní Flory  
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