
	
	
Prague Fringe roste: Největší anglicky mluvící festival v České republice se vrací 

už po šestnácté 
 
Praha, 26. dubna – Od 26. května do 3. června nabídne Prague Fringe festival přes 230 
představení v osmi prostorách na Malé Straně rozmístěných mezi Pražský hradem a Karlovým 
mostem. Prague Fringe letos oslaví 16. narozeniny stylově. Pro devítidenní festival anglického 
jazyka je tento ročník opravdu speciální – představuje nový design, webové stránky a 
jednodušší systém prodeje vstupenek. 
 
„Během těchto devíti dní se na Malé Straně objeví někteří z předních světových divadelních 
tvůrců. Renomovaný  britský spisovatel, režisér a komik Henry Naylor se svým představením 
Angel, Slava Theatre ze Švédska nebo Tooth and Nail, výjimečný soubor čerstvých absolventů, 
se svojí novou inscenací Hummingbird. Možná na Malou Stranu moc často nechodíte, já vám ale 
doporučuji se schovat do jednoho z našich undergroundových prostorů a ponořit se do některého 
z mnoha světů, které tato představení otevírají,“ říká ředitel a zakladatel festivalu Steve Gove. 
 
Letos se bude Prague Fringe, více než v ostatních letech, věnovat sociálním a politickým tématům. 
V programu je tak několik představení, která se soustředí na nestabilní mezinárodní situaci 
posledních let. Jmenujme například inscenace Protest, Hess, Domestic, Age of Consequence, 
Angel, Bang, Immigrant Diaries Paradise Beneath Her Feet, No More Miss America, které se 
všechny zabývají stavem současné společnosti.   
 
Díky podpoře Švédské a Norské ambasády se v letošním programu objevuje také skandinávská 
dramaturgická linie. Oceňovaný soubor Teater Slava se do Prahy vrací již po třetí, tentokrát se 
dvěma inscenacemi: vtipnou one woman show Kontra Alt a představením pro děti What If… Vigo 
Venn (norská polovina comedy dua Zach & Viggo) přijíždí do Prahy po úspěšné festivalové tour, 
která byla v Austrálii vyprodána.   
 
Jako každý rok se organizátoři festivalu soustředí na kvalitní tvorbu pro dětské publikum. Letos 
poprvé také spouští Family Fringe, hodinu dlouhý showcase všech dětských představení, která 
budou na festivalu k vidění. Na dopoledne plné zábavy se mohou diváci přijít podívat do La Loca 
Bar & Lounge 27. května od 15:00.  
 
Novou vizuální identitu vytvořila designérka a umělkyně Alina Shipikova, která dostala nelehký 
úkol – nahlédnout na image festivalu novým pohledem. Vytvořila tak mozaikový koncept 
inspirovaný dlážděnými ulicemi, tak typickými pro Prahu, který zároveň charakterizuje Fringe 
jako takový – místo pro setkání, spolupráci a soudržnost. Vytvořila také nového maskota festivalu 
– Fringeona, ten bude letos divákům radit třeba i s výběrem divadelních představení. 
 
16. ročník Prague Fringe festivalu 
8 divadelních i nedivadelních prostor, 50 produkcí, 236 představení  
26. května – 3. června 2017 
 
http://www.fringe.cz/  
Vstupenky jsou k dostání na GoOut.net 
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+420 604 417 742 


