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Divadelní okupace Malé Strany se chystá na 24. Května

Tisková zpráva, 13. Května 2013

Fringe festival Praha zahajuje 24. Května již 12. ročník divadelní okupace Malé Strany 
v Praze. Přehlídka divadla, pantomimy, živé hudby, tance a stand-up comedy letos 
nabídne během devíti dnů na více než 30 divadelních produkcí. Umělci z  celého 
světa: Itálie, Británie, Azerbájdžánu, U.S.A, Japonska, Austrálie, Rakouska, Francie, 
Kanady, Švédska, Indie, Jižní Afriky a Holandska, vystoupí na několika jevištích na 
Malé Straně.

Fringe festival Praha od roku 2001 pravidelně nabízí českým i zahraničním divákům možnost  
seznámit  se  s anglicky-mluveným divadlem přímo  v historickém srdci  české  metropole. 
Loni jsme měnili Malou Stranu na českou Broadway, letos bude okupace pokračovat a sílit.  
Umělci budou vidět a slyšet všude, jednotlivá divadla jsou u sebe tak blízko, že si možná 
ani  neuvědomíte,  v jakém  divadle  se  právě  nacházíte.  Hrát  se  bude  v  Malostranské 
besedě, Divadle Inspirace, Divadle Kampa, Divadle Na Prádle, Kavárně 3+1 a letos opět v  
A Studiu Rubín. 12. ročník festivalu nabídne na 200 představení v divadlech nacházejících 
se ve středověkých sklepeních,  v  barokních hudebních sálech,  kamenném divadle,  jež 
kdysi bývalo prádelnou, v kavárnách a klenutých podzemních prostorách stare Prahy.

Původní festival vznikl ve skotském Edinburghu v roce 1947 a je dodnes největším uměleckým 
festivalem na světě.  Pražské „nezbedné vnouče“ je mezi účinkujícími i diváky znám a oblíben 
pro svou veselou, přátelskou a intimní atmosféru. Organizátoři se snaží vytvořit živou platformu 
pro umělecký a kulturní dialog mezi diváky a umělci bez ohlednu na pohlaví, národnost, vyznání 
či sexuální preference.

Jednotlivá představení kladou důraz na vizualitu a srozumitelnost. Jejich délka se pohybuje 
mezi  45  až  60  minutami.  Je  tudíž  dobrým  zvykem,  že  během  večera  diváci  navštíví 
představení několik a později se zastaví ve Fringe Clubu, kde se podělí o jejich dojmy a zážitky  
se samotnými umělci. I letos jsme poro diváky připravili speciální nabídku, kdy při koupi 5 
vstupenek,  zaplatí  pouze  za  4.  Studenti  letos  opět  se  slevou,  lístek  na  libovolné 
představení za 100 Kč.

Partnery jsou: 
Hlavní město Praha, My Národní, Lokál Inn a Expat centrum České spořitelny
Hlavními mediálními partnery jsou:
Expats.cz,  protisedi.cz,  The  Prague  Post,  prague.tv,  pragueout.cz,  Raio  Wave,  ukacko.cz, 
Radio 1.
Více informací najdete na: 
www.fringe.cz
Kontakt pro média: 
petr@fringe.cz
Pro novinky se k nám přidejte na Facebooku a Twitteru

http://www.facebook.com/PragueFringeFestival
http://www.fringe.cz/
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Theatrical occupation of Malá Strana is about to start May 24th

Press release, 13th May
Prague Fringe festival begins its 12th season of theatrical occupation. Between 24th May and 
1st June Malá Strana is going to be filled with theatre, live music, dance, pantomime and 
stand-up comedy acts. Artists from all over the world offer during those 9 festival days more 
than  30  productions with  total  of  200  performances.  This  year  we host  some exclusive 
guests  from  Italy,  England,  Scotland,  Wales,  Japan,  Australia,  France,  Canada,  Sweden, 
India, South Africa, Azerbaijan, U.S.A. and the Netherlands. And do you know what? Even 
magician may show up! So get ready for Fringe!
Since 2001 Prague Fringe festival presents a great possibility to meet the English-speaking theatre 
from around the world right in the historical heart of the Czech capital. Last year we turned Malá 
Strana into Czech Broadway. This year the occupation will continue. The artists are going to be 
heard and seen everywhere you go, the theatres are so close to each other that you might not even 
notice leaving one and entering another. The performaces will be staged at Malostranská beseda, 
Divadlo Inspiracem Divadlo Kampa, Divadlo Na Prádel, Kavárna 3+1 and this year again in A Studio 
Rubín.  Come and explore the medieval  dungeon,  the baroque music  halls,  the  stoned theatre 
auditorium, which used to be a laundry room, the picturesque cafés and archways of old Prague.
The original Fringe was founded in 1947 in Edinburg, Scotland and since then has been the largest 
theatre festival in the world. Prague festival, the naughty grandchild of the grandpa Fringe, is very well 
known amongst the visitors for its nice, friendly and intimate atmosphere. We, the organizers try to 
create a live platform for artistic and cultural dialogue between audience and the artists regardless 
their gender, nationality, religion or sexual preferences.

All the shows emphasize the visual aspects of expression and their duration ranges between 40 up to 
60 minutes. They will offer you a different perspective than what you are used to and we guarantee 
your full enjoyment. Moreover you can see as many shows during one night as you are capable of. 
The prices are low, so just keep up with the flow. The tickets can be purchased in advance through  
ticketstream.cz and/or at the door of each of the venues. 

Do not hesitate and book yourselves a cultural adventure, because we simply 
know that one is not going to be enough.

Our partners are:Hlavní město Praha, My Národní, Lokál Inn, Fusion Hotel Prague 
and the Prague British school 

Our  media  partners  are:Expats.cz,  protisedi.cz,  The  Prague  Post,  prague.tv, 
pragueout.cz, Radio Wave, ukacko.cz and    Radio 1

More information can be found:www.fringe.cz

Contact for media:petr@fringe.cz

For the news and gossips follow us on Facebooku a Twitteru .

http://www.fringe.cz/
http://www.facebook.com/PragueFringeFestival
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