Tisková zpráva:
Celodenní akcí s pouličním divadlem Leošovy stopy si brněnská JAMU opět připomene 70. výročí svého založení
Pestrým celodenním programem připomene Divadelní fakulta JAMU založení brněnské akademie, která si po celý
letošní rok řadou akcí připomíná 70. výročí své existence. Na sobotu 7. října je připravená speciální komponovaná
akce, která se odehraje nejen na fakultě samotné, ale po celém středu města.
„V pravé poledne začnou na celé naší škole komentované třicetiminutové prohlídky. Budou se odehrávat nejen v budovách

Divadelní i Hudební fakulty, ale také v prostorách obou našich divadelních domů tedy Studia Marta i Divadla na Orlí,“
poznamenal děkan pořádající Divadelní fakulty JAMU Petr Francán. Zájemci o tyto speciální komentované prohlídky,
které skončí ve 14 hodin, musí ovšem potvrdit svoji účast na mailové adrese setkani70@jamu.cz nebo na telefonním
čísle +420 542 591 305.
Veřejnost potom čeká atraktivní program pouličního divadla nazvaný Leošovy stopy. Mimořádný pořad, v němž vystoupí
studenti obou jmenovaných fakult brněnské akademie tvoří pět zastavení v centru města, pětice inscenačních týmů a stejně
tolik vzpomínek na muže, jehož jméno jubilující akademie nese ve své názvu. Unikátní divadelní projekt Leošovy stopy začne
v 15 hodin odpoledne před Památníkem Leoše Janáčka v budově Moravského zemského muzea na rozích ulic Smetanova
a Kounicova. Celá pouliční akce tak bude zahájena u někdejší varhanické školy v zahradním domku, v němž mimořádný
skladatel žil v letech 1910-1928 tedy v posledním období svého života. Celý cyklus zhruba dvacetiminutových zastavení
se potom přesune na Moravské náměstí, poté před Místodržitelský palác, v němž sídlí Moravská galerie, aby pokračoval
vystoupení před budovou Hudební fakulty JAMU a zhruba v 17.30 skončil u přilehlého staveniště Janáčkova Kulturního
centra. Podrobné informace lze najít na webových stránkách oslav www.setkání70.jamu.cz.
Po celý den od 10. do 17. hodiny bude navíc otevřena výstava i historii JAMU a jejích absolventech ve foyer Divadla na Orlí.
Dlouhodobá expozice byla zahájena při otevření celoročních oslav 70 let založená JAMU už v březnu tohoto roku.
„Celý slavnostní den potom v 18 hodin vyvrcholí ve Středisku volného času v Lužánkách. Zde se uskuteční večerní setkání
absolventů, studentů i pedagogů Divadelní fakultu JAMU,“ doplnil děkan Petr Francán. Toto setkání zpestří vystoupení
Ateliérů muzikálového herectví a fyzického divadla, dále koncert kapely Okno a Horňácké cimbálové muziky Petra Mičky.
Doplňující informace lze najít na uvedené webové adrese či telefonních číslech 725 784 339 nebo 542 591 305.
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