Závěrečná zpráva 2020 - rok jinak
Soubor 11:55
(Zapětdvanáct, z.s.)
V roce 2020 měl divadelní soubor 11:55 naplánované 2 premiéry, pravidelné reprízování
v Experimentálním prostoru NOD, vysílání Radia DADA na ČRo Vltava, několik jednorázových
off program akcí pro veřejnost a pro své aktivity získal doposud nejvyšší grantovou podporu
ze strany Magistrátu hl. m. Prahy i Ministerstva kultury ČR na celoroční činnost.
Nakonec se vzhledem k situaci podařil program ustálit na těchto číslech:
Počet odehraných představení (v živé i digitální podobě): 15
Počet premiér: 1 (online)
Počet akcí off program (v živé i digitální podobě): 11
Počet zrušených akcí: 17
Přehled akcí:
LEDEN
20.1. 19:30 - Pravda o 17/11 (NOD)
21.1. 19:30 - 11:55 bez domluvy – improvizace (NOD)
23.1. 19:30 - Umění braku ON AIR (VNITROBLOK)
31.1. 22:00 - Radio DADA - ČRo Vltava
ÚNOR
1.2. 19:30 – Pravda o 17/11 (NOD)
14.2.19:30 – Hodní chlapci (NOD)
23.2. 20:00 - O krásách bezpilotního bombardování (NOD – v rámci festivalu Malá inventura)
BŘEZEN
1.3. 19:30 - Hodní chlapci (NOD)
3.3. 19:30 – Umění braku ON AIR (NOD)
9.3. 19:30 - O krásách bezpilotního bombardování (NOD)
27.3. 22:00 - Radio DADA – ČRo Vltava
DUBEN
3.4. 20:00 – SLAST - premiéra !!ZRUŠENO - covid
5.4. 19:30 – Hodní chlapci !!ZRUŠENO - covid
24.4. 22:00 - Radio DADA – ČRo Vltava
26.4. 19:30 – Městečko FAKE NEWS - !!ZRUŠENO covid
KVĚTEN
10.5. - Umění braku ON AIR (festival ART PARKING)
16.5. – Radio 23:55 - Nuselské dvorky !!ZRUŠENO - covid
18.5. 19:30 – MS HOKEJ 2020 – živé komentování !!ZRUŠENO - covid
19.5. 19:30 - Pravda o 17/11 !!ZRUŠENO - covid

ČERVEN
3.6. 19:30 - Pravda o 17/11 (NOD) - !!!ZRUŠENO covid
21.6. 19:30 - Pravda o 17/11 (NOD) - !!!ZRUŠENO covid
26.6. 21:00 – 11:55 bez domluvy improvizace (festival Transforma Tábor)
ČERVENEC
22.7. 19:30 – 19:30 11:55 bez domluvy - improvizace (Letní scéna Jatka78)
31.7. 22:00 - Radio DADA – Čro Vltava
ZÁŘÍ
20.9. 19:30 - Hodní Chlapci (NOD)
25.9. 22:00 - Radio DADA -ČRo Vltava
26.9. 19:00 – 11:55 bez domluvy - improvizace (NOD – Festival o něčem)
27.9. 19:30 - Pravda o 17/11 - !!!ZRUŠENO covid
ŘÍJEN
23.10. 22:00 - Radio DADA – Čro Vltava
27.10. 19:30 - Pravda o 17/11 (NOD) - !!!ZRUŠENO covid
28.10. 19:30 - Střepy a chlebíčky – derniéra (NOD) - !!!ZRUŠENO covid
LISTOPAD
11.11. 19:30 - HEJNO BEZ PTÁKŮ - ONLINE premiéra
17.11. 19:30 - Pravda o 17/11 (NOD) - !!!ZRUŠENO covid
26. 11. 19:30 - O krásách bezpilotního bombardování (NOD) !!!ZRUŠENO covid
27.11. 22:00 - Radio DADA – ČRo Vltava
PROSINEC
6.12. 19:00 - 1. Díl “Králové z pole” – ONLINE dokumentární seriál
9.12. 19:30 Hejno bez ptáků - (NOD) !!!ZRUŠENO covid
10.12. 19:30 - Já v žádném případě netvrdím že jsem Bůh (NOD) - !!!ZRUŠENO covid
11.12. 19:30 - Hejno bez ptáků - !!!ZRUŠENO covid
13.12. 19:00 - 2. Díl “Králové z pole” – ONLINE dokumentární seriál
17.12. 20:00 – 11:55 bez domluvy – improvizace (Café Míšeňská) - !!!ZRUŠENO covid
20.12. - 3. Díl “Králové z pole” – ONLINE dokumentární seriál
25.12. 22:00 - Radio DADA – ČRo Vltava

Záměrně uvádíme také počet zrušených akcí, pro proporční představu o příležitostech,
které bohužel nemohly být zrealizovány. Přesto však se soubor 11:55 dokázal situaci
přizpůsobit – premiéra inscenace Hejno bez ptáků na motivy knihy Filipa Douška proběhla
formou online záznamu, který byl nazván „předpremiéra“. Soubor se zaměřil na přiblížení
atmosféry inscenace a pozornost nasměroval k plánované premiéře „naživo“ s diváky.
Adaptace debutu českého autora se ujala Tereza Volánková, členka souboru 11:55, která
postavila inscenaci na 4 výrazných hercích (včetně jednoho hosta). Světová premiéra se
měla odehrát 11. 11. 2020 za přítomnosti autora, se kterým je po celou dobu příprav scénáře
tvůrčí tým v kontaktu. Premiéra je naplánovaná na jaro 2021 v divadle NOD, stále však
datum není potvrzené.

Díky nečekané situaci také vznikl 4-dílný seriál „Králové z pole“ v režii 11:55. Jde o fiktivní
příběh kapely Hovada z Ruprechtic, která v minulosti vystupovala po představení souboru
11:55. Kolem jejich zmizení je vytvořena detektivní zápletka, která má za cíl představit tvorbu
kapely a získat nové fanoušky pro nadcházející koncert. V seriálu vystupují herci 11:55 a jde
o první autorskou video sérii vytvořenou pro sociální sítě a online prostor.
Vzhledem k situaci bylo možné dostat více prostoru na ČRo Vltava – soubor natočil celkem 8
dílů pořadu Radio DADA v roce 2020, to je nejvíce od začátku spolupráce s rozhlasem (rok
2017). Hodinový pořad je vysílán každý pátek od 22:00 na stanici Vltava a dále je k dispozici
v online archivu. Rozhlasová tvorba Radia „Zapětpůlnoc“ kopíruje estetiku improvizace a
nečekaného humoru souboru 11:55. Jedná se o hodinový pořad, vždy s tématem, který se
více či méně týká současné situace. Důležitým spojovatelem je humor a nečekané situace
vzniklé z improvizace.

Podpora z veřejných zdrojů v roce 2020:
Magistrát hl.m. Prahy – 400 000,- Celoroční činnost
Ministerstvo kultury ČR – 400 000,- Celoroční činnost
Praha 1 – 20 000,- Hejno bez ptáků
Státní fond kultury – 22 000,- SLATS – grant vrácen z důvodu neuskutečnění akce
Výnosy ze vstupného v roce 2020: 61 778,Celkový počet návštěvníků na zrealizovaných reprízách: 877
Počet zhlédnutí online předpremiéry: 638 unikátních shlédnutí

__________________________________________________________________________
Věříme, že v roce 2021 se podaří uskutečnit premiéru projektu Hejno bez ptáků pro diváky
v sále Divadla NOD a že kultura bude opět naživo.

Výběr z foto dokumentace:

Umění braku ON AIR

Umění braku ON AIR - příprava

Hejno bez ptáků

Hejno bez ptáků

Králové z pole

Přehled realizací divadelního spolku Zapětdvanáct z.s. v Českém rozhlase
stanici Vltava v roce 2020 - pořad Rádio DADA
celkem: 8 dílů
zdroj: https://vltava.rozhlas.cz/radio-dada-5989099

Propagační materiály:

