
 

 

MONITORING TISKU –  MALÁ INVENTURA PRAHA 2017 / CZ  

 

Loneliness & Stuff, Mezi světem a mnou – O hledání identity s vtipem a šarmem / Taneční 

aktuality 

Hravě i dravě ve Venuši / Taneční magazín  

Plán B – Existence náhod / Taneční aktuality 

Divadlo je dnes hlavně o lásce! (No. 10) / Divadelní noviny 

Recykliteratura živě: Keď na javisku ožívajú staré fotografie / blog 

OD MADLENKY K MADLE / Hana Strejčková - Divadlo Alfred ve dvoře / kdykde.cz 

VOX POPULI: Mir vam - Venuše ve Švehlovce / kdykde.cz 

Martyrium aneb Umění trpět – festival Malá inventura 2017 - Venuše ve Švehlovce / kdykde.cz 

Divadlo je dnes hlavně o lásce! (No. 9) / Divadelní noviny 

Divadlo je dnes hlavně o lásce! (No. 8) / Divadelní noviny 

Divadlo je dnes hlavně o lásce! (No. 7) / Divadelní noviny 

Un: Kde sú hranice ľudského tela? / blog 

Divadlo je dnes hlavně o lásce! (No. 6) / Divadelní noviny 

Skugga Baldur: Islandská mytológia na divadelných doskách / blog 

Divadlo je dnes hlavně o lásce! (No. 5) / Divadelní noviny 

Divadlo je dnes hlavně o lásce! (No. 4) / Divadelní noviny 

Kocour: Musí sa telo rozdeliť, aby sa mohlo nájsť? / blog 

Divadlo je dnes hlavně o lásce! (No. 3) / Divadelní noviny 

Chuťovky: O vášnivom vzplanutí medzi ananásom a cibuľou / blog 

Divadlo je dnes hlavně o lásce! (No. 2) / Divadelní noviny 

Přehlídka nového divadla představí budoucnost / Maldá fronrta dnes (23.2.) 

Potmehúd – Slovenský temperament / Taneční aktuality 

Divadlo je dnes hlavně o lásce! (No. 1) / Divadlení noviny 

Festival nového divadla Malá inventura / Události v kultuře  - ČT 

http://www.tanecniaktuality.cz/loneliness-stuff-mezi-svetem-a-mnou-o-hledani-identity-s-vtipem-a-sarmem/
https://www.tanecnimagazin.cz/2017/03/08/hrave-i-drave-ve-venusi/
http://www.tanecniaktuality.cz/plan-b-existence-nahod/
http://www.divadelni-noviny.cz/divadlo-je-dnes-hlavne-o-lasce-no-10
http://divadlo-ocami-mirky.blogspot.cz/2017/03/recykliteratura-zive-ked-na-javisku.html
http://www.kdykde.cz/calendar/kdykde/1642311-od-madlenky-k-madle-hana-strejckova-divadlo-alfred-ve-dvore
http://www.kdykde.cz/calendar/kdykde/1598146-vox-populi-mir-vam-venuse-ve-svehlovce
http://www.kdykde.cz/calendar/kdykde/1642549-martyrium-aneb-umeni-trpet-festival-mala-inventura-2017-venuse-ve-svehlovce
http://www.divadelni-noviny.cz/divadlo-je-dnes-hlavne-o-lasce-no-9
http://www.divadelni-noviny.cz/divadlo-je-dnes-hlavne-o-lasce-no-8
http://www.divadelni-noviny.cz/divadlo-je-dnes-hlavne-o-lasce-no-7
http://divadlo-ocami-mirky.blogspot.cz/2017/02/un-kde-su-hranice-ludskeho-tela.html
http://www.divadelni-noviny.cz/divadlo-je-dnes-hlavne-o-lasce-no-6
http://divadlo-ocami-mirky.blogspot.cz/2017/02/skugga-baldur-islandska-mytologia-na.html
http://www.divadelni-noviny.cz/divadlo-je-dnes-hlavne-o-lasce-no-5
http://www.divadelni-noviny.cz/divadlo-je-dnes-hlavne-o-lasce-no-4
http://divadlo-ocami-mirky.blogspot.cz/2017/02/kocour-musi-sa-telo-rozdelit-aby-sa.html
http://www.divadelni-noviny.cz/divadlo-je-dnes-hlavne-o-lasce-no-2
http://divadlo-ocami-mirky.blogspot.cz/2017/02/chutovky-o-vasnivom-vzplanuti-medzi.html
http://www.divadelni-noviny.cz/divadlo-je-dnes-hlavne-o-lasce-no-2-2
http://www.tanecniaktuality.cz/potmehud-slovensky-temperament/
http://www.divadelni-noviny.cz/divadlo-je-dnes-hlavne-o-lasce-no-1
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/217411000120222/obsah/526019-festival-noveho-divadla-mala-inventura


 

 

Festival Malá inventura vyhlíží divadelní budoucnost / ČT24 

V Praze dnes začíná festival Malá inventura / IHNED.CZ 

Divadelní inventura / Euro.cz 

Malá inventura nabízí moderní formy divadla / Praha TV 

V Praze začíná festival Malá inventura, přehlídka nového divadla / Pražský deník 

Mala inventura v Dobrém ránu / ČT 

Začíná divadelní festival Malá inventura, uvede inscenace z Ponce či Jatek 78 / Hospodářské 

noviny 

Dnes začíná 15. ročník festivalu Malá inventura / Taneční aktuality 

Mala inventura v Mozaice - rozhovor s Adrianou Světlíkovou / ČRo Vltava 

Alternativní divadlo představí v Praze festival Malá inventura / Týden.cz 

V Praze začíná festival Malá inventura, přehlídka nového divadla / Radio Praha 

Malá inventura po patnácté / scena.cz 

Jaro přinese české i mezinárodní taneční přehlídky / Pražský deník 

Martyrium aneb Umění trpět (festival Malá inventura 2017) / Expats.cz 

Umění pohybu. Jaro přinese nejen české taneční přehlídky / tyden.cz 

On Air s Šimonem Holým a Terezou Havlínkovou / ČRo Radio Wave 

Alternativa i nový cirkus / Pražský deník (8.2. 2017) 

Malá inventura je tu co bydup! / Praha.TV 

Festival nabídne inventuru nového divadla na tuzemských scénách / Deník.cz 

Festival nového divadla popatnácté / Divadlení noviny 

Malá inventura 2017 / Taneční zóna 

Za oponou: Divadlo je dneska hlavně o lásce / i-divadlo.cz 

Festival Malá inventura 2017 / Místní kultura 

Festival nabídne nové divadlo / E 15 ( 7.2.) 

Festival nabídne inventuru nového divadla na tuzemských scénách / Pražský deník 

15. ročník festivalu Malá inventura je už za dveřmi / Praha.eu 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/2042346-festival-mala-inventura-vyhlizi-divadelni-budoucnost
http://kultura.zpravy.idnes.cz/bleskovky.aspx?idostrova=kultura
http://www.euro.cz/praha/zustante-v-praze-pruvodce-tydeniku-euro-vikendovou-metropoli-43-1332539
http://prahatv.eu/zpravy/archiv/1/praha/ostatni/clanek/4005/mala-inventura-nabizi-moderni-formy-divadla
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/v-praze-zacina-festival-mala-inventura-prehlidka-noveho-divadla-20170222.html
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/317291310020018/obsah/525601-festival-mala-inventura
http://art.ihned.cz/divadlo/c1-65633910-mala-inventura-divadlo-festival-ponec-jatka-78
http://www.tanecniaktuality.cz/dnes-zacina-15-rocnik-festivalu-mala-inventura/
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3806620
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/divadlo/alternativni-divadlo-predstavi-v-praze-festival-mala-inventura_418684.html
http://www.radio.cz/cz/rubrika/bulletin/denni-souhrn-zprav-2017-02-22
http://www.scena.cz/index.php?o=1&d=1&r=8&c=29501
http://www.denik.cz/ostatni_kultura/jaro-prinese-ceske-i-mezinarodni-tanecni-prehlidky-20170216.html
http://www.expats.cz/prague/entertainment/56289-martyrium-aneb-umeni-trpet-festival-mala-inventura-2017.html
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/umeni-pohybu-jaro-prinese-nejen-ceske-tanecni-prehlidky_417934.html
http://www.rozhlas.cz/radiowave/program/#/2017-2-14
http://prahatv.eu/archiv/video/host-dne-07-02-2017-04-30
zdroj:%20http://www.denik.cz/divadlo/festival-nabidne-inventuru-noveho-divadla-na-tuzemskych-scenach-20170207.html
http://www.divadelni-noviny.cz/mala-inventura
http://www.tanecnizona.cz/index.php/aktuality-tanecni-zony/item/691-mala-inventura-2017
http://www.i-divadlo.cz/za-oponou/divadlo-je-dneska-hlavne-o-lasce/
http://www.mistnikultura.cz/festival-mala-inventura-2017
http://www.denik.cz/divadlo/festival-nabidne-inventuru-noveho-divadla-na-tuzemskych-scenach-20170207.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/co_delat_v_praze/kultura/divadla_film/x15_rocnik_festivalu_mala_inventura_je_uz.html


 

 

Malá inventura / Taneční aktuality 

Art District 7 v praxi – 15. ročník festivalu Malá inventura / Hobulet č.2 

Malá inventura / Czech Dance Info 

Malá inventura / i-divadlo.cz 

Malá inventura / Radio 1 

Host dne - rozhovor o Malé inventuře / Praha TV 

Kulturní zážitky roku 2016: Švec, Drulák, Pilátová, Toman, Prokop, Kučera a Chomová / 

Novinky.cz 

15. ročník mezinárodního festivalu Malá inventura 2017 / Kudyznudy.cz 

Budování státu, vlkodlaci i  krása  /  29. 12. 2016 -  PRÁVO SALON  

 

 

MONITORING TISKU –  MALÁ INVENTURA PRAHA 2017 / FOREIGN  

 

Takmer dospelé kura plné lásky / Časopis Kød 2017 (číslo 5) 

MALÁ INVENTÚRA 2017 – Exportná zmes z pražského trhu / mloki.sk 

Petit inventaire à Prague / iogazette.fr 

MALÁ INVENTURA CELEBRATES NEW THEATER / prague.tv 

A PRAGUE, LE MEILLEUR DU NOUVEAU THÉÂTRE AVEC MALÁ INVENTURA / RADIO PRAGUE 

S. Mohafez: Hoří / Burning (eng subs) / expats.cz 

Театральный фестиваль Malá inventura 2017 / Around Prague 

 

 

http://www.tanecniaktuality.cz/mala-inventura-2017-15-rocnik-mezinarodniho-festivalu-noveho-divadla/
http://www.czechdance.info/cs/kalendar/mala-inventura-2017/
https://www.i-divadlo.cz/festival/mala-inventura
http://www.radio1.cz/clanek/rozhovory/6590-mala-inventura-2017
http://prahatv.eu/archiv/video/host-dne-07-02-2017-04-30
https://www.novinky.cz/kultura/salon/425078-kulturni-zazitky-roku-2016-svec-drulak-pilatova-toman-prokop-kucera-a-chomova.html
http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/akce/12--rocnik-mezinarodniho-festivalu-mala-inventura-.aspx
http://www.mloki.sk/bez-okolkov/mal%C3%A1-invent%C3%BAra-2017-%E2%80%93-exportn%C3%A1-zmes-z-pra%C5%BEsk%C3%A9ho-trhu#/0
http://www.iogazette.fr/festivals/2017/petit-inventaire-a-prague/
http://prague.tv/en/s72/Directory/c206-Art-and-Culture/n8641-Mala-Inventura-celebrates-new-theater
http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/a-prague-le-meilleur-du-nouveau-theatre-avec-mala-inventura
http://www.expats.cz/prague/entertainment/54247-s-mohafez-hori-burning-eng-subs-mala-inventura-2017.html
http://aroundprague.cz/poster/festival/teatralnyij-festival-mala-inventura-2017

