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D
s nabídkou dětských pohádek a příběhů herce Martina Sochora.

tentokrát o Davidu a Goliáši
scénář a režie, hraje: Martin Sochor
Hravé a veselé činoherně - mimické představení.
Poučný příběh o tom, že se velcí nemají vytahovat na malé,
silnější na slabší a úplně nejlepší je být kamarádi.
Jak se změní člověk v herce-mima? To všichni uvidí na vlastní oči. Uvidí skříňku s líčidly a proměnu lidské tváře v masku, která se umí na
povel smát, být smutná, odvážná i hrozná.
Společně s hercem objevíme svět fantazie. Neviditelné se stává viditelným. Vrhneme se spolu odvážně do světa fantazie a hravosti. Budeme si dělat srandu sami ze sebe, dozvíme se něco o přírodě, když
si spolu zahrajeme vítr, vodu i zemi a vůbec zažijeme spoustu legrace.
Děti se nejen pobaví, ale spolu s hercem se stávají součástí představení, na kterém se i aktivně podílejí. Lidská představivost je obrovská, stačí jí jen naznačit a už se začínají dít ty nejúžasnější věci.
Putování s pantomimou, tentokrát o Davidu a Goliáši, je určené pro
děti mateřských škol a prvního stupně základní školy. Představení se
úspěšně hraje i pro žáky druhého stupně 7. a 8. tříd. Vhodné jako rodinné představení.
Představení je možné hrát jak v klasickém divadelním prostoru, tak
i v různých jiných prostorách vhodných pro uvedení divadelního představení, včetně plenéru letních scén. Pro děti mateřských škol je možné hrát představení přímo v herně školky.
Délka představení 55 až 60 minut bez přestávky.
Minimální hrací prostor je cca 3m (šířka) x 2m (hloubka).
Divadelní osvětlení v divadle a v kulturních sálech se využívá.
V alternativních prostorách a v hernách je výhodou,
ale není nezbytně nutné.
Při představení se nepoužívá zvuková aparatura.

martin.sochor@volny.cz
www.martinsochor.cz

Putování
S Pantomimou
— MARTIN SOCHOR
Činoherně-pantomimické představení.
Interaktivní výchovný pantomimický koncert
pro děti od tří do 12 let.
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Poučný příběh o tom, že se velcí
nemají vytahovat na malé,
silnější na slabší a úplně nejlepší
je být kamarádi.
Jak se změní člověk v herce-mima?
Skříňka s líčidly promění lidskou tvář v masku,
která se umí smát i plakat, být odvážná i bojácná.
Společně objevíme svět fantazie a hravosti
v němž se neviditelné stává viditelným.
Lidská představivost je obrovská, stačí jí jen naznačit
a už se začínají dít ty nejúžasnější věci.
MARTIN SOCHOR
herec / mim / pedagog
Diplomovaný absolvent mezinárodní
herecké školy Marcela Marceau v Paříži.

Kontakt:
+420 603 809 506
martin.sochor@volny.cz
www.martinsochor.cz

martin.sochor@volny.cz
www.martinsochor.cz

trosečník
robinson

hraje: Martin Sochor
scénář a režie: Jakub Maceček
výtvarník scény a dekorací: Dana Haklová

Hravé, dobrodružné, činoherně - mimické představení.
Příběh o touze po dobrodružství, o dětské duši v každém z nás, o síle
představivosti. Příběh o umění přežít v divoké přírodě, střetu odlišných kultur a přátelství. O tom, že se člověk nemá do dobrodružství
vrhat nepřipravený, ale musí se nejdříve hodně naučit, aby si dokázal
poradit v různých nečekaných situacích. A také o tom, že všude dobře, ale doma je nejlépe.
Volně na téma románu Daniela Defoa Robinson Crusoe.
Divadelní postava malíř pokojů, prožije spolu s dětmi příběh inspirovaný jeho dětskou touhou stát se statečným námořníkem. Společně
musí přijít na to, jak přežít v divoké přírodě, rozdělat oheň, postavit
si dům i o tom, jak je pro člověka důležité nebýt sám. Všechny jeho
pracovní nástroje se silou představivosti a stržením do víru dobrodružství mění na lodě, zvířata, lidojedy, piráty, mluvícího papouška
a další rozmanité věci.
Trosečník Robinson je interaktivní činoherně mimické představení, určené pro děti mateřských škol a prvního stupně
základní školy. Vhodné i jako rodinné představení.
Délka představení 55 až 60 minut, bez přestávky.
Minimální prostor pro uvedení představení cca 3m (šířka)
x 2m (hloubka). Divadelní osvětlení v divadle a v kulturních sálech se využívá. V alternativních prostorách
a v hernách je výhodou, ale není nezbytně nutné.
Při představení se nepoužívá zvuková aparatura.

martin.sochor@volny.cz
www.martinsochor.cz

hraje: Martin Sochor
scénář a režie: Jakub Maceček
výtvarník scény a dekorací: Dana Haklová

Příběh
o dobrodružství,
přátelství,
umění přežít
na pustém ostrově.
Volně na téma
románu Daniela Defoa
Robinson Crusoe.
Interaktivní představení
pro děti a mládež od 3 let.

www.martinsochor.cz

grafika:

Foto na plakátu:
© Jan Rasch
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MgA.

Martin Sochor

Ph.D.

(Praha 1966)
Herec činoherního divadla, mim a pedagog
Absolvent francouzské herecké školy.
Jediný český přímý žák a diplomovaný absolvent mezinárodní herecké školy Marcela Marceaua v Paříži v České
republice. Patří mezi sedmdesát lidí na celém světě, kteří
jsou vlastníky diplomu této školy, jejímž uměleckým ředitelem a pedagogem byl největší mim dvacátého století
Marcel Marceau.
Účinkuje v Divadle Radka Brzobohatého:
„12 rozhněvaných mužů“, „Tančírna“ a „Cyrano“.
Ve společnosti Harlekýn:
„Co v detektivce nebylo“ a „V Paříži bych tě nečekala, tatínku“.
Divadlo Studio DVA:
„Hello, Dolly! „
V činohrách:
„Milovat k smrti, malý muzikál o velké Edith Piaf“ a „Frida Kahlo, kabaret života“.
V muzikálovém projektu s kapelou The Tap Tap:
„Nefňuka, podivuhodná dobrodružství Kristla Špána na souši i na moři“.
Účinkuje v mezinárodních projektech např.:
„UBU Dnes pro Plzeň město kultury 2015“.
Spolupracoval se Státní operou Praha v činoherních rolích moderních oper např.:
„Jules Massenet: Don Quichote“, role: vůdce banditů.
Učinkování v TV seriálech:
„Četnické humoresky“, „Ošklivka Katka“, „Ordinace v Růžové zahradě“, „Modrý kód“.
Vystupuje ve svých sólových, autorských, činoherně mimických projektech.
Od roku 1999 - 2012 působil jako pedagog na Katedře pantomimy Hudební a taneční fakulty AMU Praha, kde vyučoval Tělesný mimus a imaginární pantomimu.
Jako pedagog je specialistou na výuku mimického divadla a dramatický tělesný
mimus (Le Mime Corporel Dramatique) Etienna Decrouxe. Na seminářích mimu
a pantomimy vyučuje techniku klasické pantomimy stylu Marceau, kterou se učil
přímo od Mistra Marcela Marceaua.

Více na osobních stránkách: www.martinsochor.cz

