Tajuplný příběh

Milá Vlčata!
Zdravím vás všechny do vašich vlčáckých doupat. Všichni sedíme doma, rodiče sedí doma (nebo v
práci a pak doma), děti sedí doma, sourozenci sedí doma.... Valí se na nás úkoly ze školy, rodičům
začínají docházet nervy, dětem nápady co dělat. Je toho najednou tolik ON - LINE, že to ani snad
není možný :-)
Taky už máte pocit, že vám z toho všeho tak trochu “hrabe”? Tak to nejste sami… divné věci se dějí i
v dalších domácnostech. Nábytek začíná mluvit, pavouci se nám vysmívají, nádobí se schovává do
ledniček… a ze všech možných koutů našich bytů a domovů se začínají pomalu vynořovat stíny… stíny,
které se rozhodně nechovají tak jak by se stíny chovat měly… tajuplné příběhy ožívají a někdy to není
vůbec žádná sranda a zábavička pro mladý slečinky.Tak se pojďte spolu s ostatními podívat blíž…
ještě blíž… ještě… vyprávění právě začíná.
________________________________________________________________________
Připravili jsme si pro vás tajuplný příběh. Účast na tomto projektu bude dobrovolná. Jedná
se o navazující psaní, hraní a animování. Znáte tu hru, jak jeden řekne jedno slovo a druhý
řekne další a tak to pokračuje, až máme dlouhou větu, která vlastně nedává moc smysl? Tak
přesně toto budeme teď hrát všichni dohromady.
Já začnu, začnu vyprávět příběh. A na konci úvodní části oslovím nějakou rodinu, která
bude pokračovat. Domyslí, dopíše, dokreslí a nebo dotočí pokračování a opět na konci
osloví další přihlášenou rodinu.
Protože opravdu nechci zatěžovat někoho, kdo už toho má fakt dost, tak se k účasti na této
hře přihlásíte na webu, stejně jako na každou jinou akci. Kdo je přihlášený, je na webu vidět,
takže oslovíte jen ty, kteří se přihlásili.

Na domyšlení příběhu budete mít vždy 48 hodin. Můžete kreslit a animovat, hrát loutkové
divadlo, hrát divadlo, natáčet film, nebo jen vyprávět příběh. Důležitý je, aby vás to bavilo a
aby se to dalo nakonec nějak poskládat v celek.
Budeme hrát dokud nás to bude bavit. Můžeme napsat několik dílů…
Jsem zvědavá co z toho bude! Přihlaste se do konce tohoto týdne, do 3. dubna na
www.vlcata.cz

Začínáme….

Tajuplný příběh
V tomto příběhu, který se odehrává zatím jen v naší mysli se vyskytují různé postavy.
Některé již od začátku a jiné se přidají po cestě. Kudy osud zavede hlavní hrdiny není jasné.
Jisté je jen to, že známe jejich situaci tady a teď. Nevíme co bylo před tímto začátkem a
nevíme co bude dál…
Režiséry jste vy. Scénáristy jste vy. Jste i producenti a kameramani, animátoři i herci. A je
jen na nás, kolik dílů z toho nakonec bude. Filmová práva jsou již zakoupena slavným
HOLLYWOODEM a diváci již vykoupili všechna kina po celém světě dopředu. Všichni se těší
a nemůžou se dočkat.
Během tohoto týdne vznikne první díl… těšte se na něj.

