Tisková zpráva
Praha, 20. 7. 2015
„Maminko, jsi důležitá jak šraňky v tunelu!“
aneb Pražská premiéra brněnské inscenace už v říjnu

U příležitosti Mezinárodního dne duševního zdraví 10. 10. 2015 uvede od 17 hodin
v Divadle Palace nezisková organizace Alfa Human Service jako své benefiční
divadelní představení hru „Maminko, jsi důležitá jak šraňky v tunelu!“ Divadla
Aldente Brno v režii Jitky Vrbkové.
Unikátní divadelní inscenaci nastudovala režisérka Divadla Aldente Jitka Vrbková
s dětmi s Downovým syndromem a studenty JAMU. Do scénáře použila skutečná
vyjádření čtyř autorů s Downovým syndromem a pro diváky je velmi zajímavé vidět svět
jejich očima. Spontánnost, bezelstnost i určitá originální nepatřičnost a odzbrojující
naivita textu jsou nenapodobitelné.
„Jsme velmi rádi, že tato inscenace vznikla a že se nám ji podařilo přivézt i do Prahy,“
komentuje představení ředitelka Alfa Human Service Martina Chmelová a dodává:
“Naše organizace pomáhá pečujícím rodičům postižených dětí i všem ostatním, kteří
dlouhodobě pečují někoho blízkého, najít psychickou stabilitu a ukotvení v osobním i
pracovním životě. S tím souvisí i přijetí postižení nebo nemoci a právě tato inscenace
dokazuje, jak důležité je všímat si každodenních malých radostí.“
Výtěžek benefičního divadelního představení bude celý využit na hlavní činnost Alfa
Human Service, konkrétně na provoz Alfa centra v Praze – ambulantní
psychoterapeutické poradny pro rodiče dětí se zdravotním postižením s
„dětským koutkem“ pro postižené děti.
Vstupenky na představení jsou k dostání v pokladně Divadla Palace, Praha 1,
Václavské nám. a/nebo na http://www.alfahs.cz
Nezisková organizace Alfa Human Service, fungující od roku 2000, podporuje pečující,
především rodiče s dětmi se ZP a pracovníky ve školství a sociální oblasti. Zároveň provozuje
ambulantní psychoterapeutické Alfa centrum, dětskou skupinu Alfík a informační portál
www.alfabet.cz pro rodiče s dětmi se zdravotním postižením. AlfaHS je akreditovanou
vzdělávací institucí MPSV a MŠMT.
Pro více informací kontaktujte:
Petra Adámková, 607 216 236, petra.adamkova@alfabet.cz, www.alfahs.cz
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