
O PŘÍSTAVU 18600
V nelehkém období pro kulturu nabízí venkovní prostor městské divočiny Přístav 18600 bezpečný způ-
sob živé umělecké realizace. Letní prostor pro kulturu a ak  vní trávení volného času, který vznikl z ini-
cia  vy několika přátel, se nachází přímo na břehu Vltavy na Rohanském ostrově.  Pevně věříme, že s 
postupným uvolňováním opatření budeme moci nabídnout našim návštěvníkům a tvůrcům kulturní 
program, kterému dominují angažovaná a nekonvenční díla pro náročnějšího diváka – může jít o výtvar-
né instalace, performance, divadlo či debaty a koncerty.

DIVADLO RUDERÁL
Divadlo Ruderál vzniklo v roce 2018 jako letní open air scéna v Přístavu 18600 podle návrhu mladých 
architektů ze studia 22:22. Ruderální fl óra je ekologické označení pro rostliny osídlující lidskou činnos   
narušená a zpustlá místa, jakými jsou sme  ště, výsypky, odvaly z těžby nerostů či železniční náspy apod. 
Divadlo Ruderál oživuje bývalý brownfi eld Rohanského ostrova kulturou a my hledáme divadelníky, kteří 
do toho půjdou s námi! 

KOHO HLEDÁME
Projekt se zaměřuje zejména na mladé divadelníky, studenty uměleckých škol, ale také nadšené divadel-
ní amatéry a jejich komunitu. Do našeho programu chceme zařadit představení pro různé cílové skupiny 
– dě   i seniory, místní i návštěvníky, či pro znevýhodněné skupiny obyvatel. 
V divadle Ruderál přivítáme experimentální a alterna  vní tvůrce, ale i zavedené divadelníky. Mimo ji-
ných se v Přístavu 18600 již představili: A studio Rubín, Squadra Sua, Vosto5, 20 0000 židů pod mořem, 
Teatr Novogo Fronta, V.O.S.A., Circus.lab, Cirkus Tety, Divadlo Líšeň, Divadlo Koňa a Motora, fes  val Next 
Wave, fes  val Malá Inventura a další. 

CO NABÍZÍME
Soubory můžou v divadle Ruderál svá představení zkoušet a posléze odehrát pro veřejnost. Hracím 
dnem je každá středa. 
Lehce ukrytá poloha divadla Ruderál mu dává výhodu klidného in  mního prostředí, které není rušeno 
provozem nedalekého Baru Maják. V případě site-specifi c projektů lze využít i další lokace v Přístavu 
18600.  Venkovní lokace navíc snadno umožňuje zajištění bezpečných podmínek pro tvůrce i diváky 
vzhledem k epidemické situaci. 
Přístav 18600 nabízí souborům prostor, základní technické vybavení, produkční podporu a základní pro-
pagaci zdarma. Honoráře ani pokry   dalších nákladů ve většině případů nenebízíme. V Přístavu 18600 
vybíráme pouze dobrovolné vstupné.  

Projekt Přístav 18600  - Sezona 2021 je realizován s fi nanční podporou hl. m. Prahy ve výši 200.000 Kč,
vybrané projekty budou spolupodpořeny organizací Nová síť.

TECHNICKÉ PARAMETRY A PRAKTICKÉ INFORMACE
Hlediště s kapacitou cca 100 diváků se nachází na úpa   kopečku s pozvolnou elevací z železničních praž-
ců. Podium má rozměr 8x4 metry a jeho horizont tvoří výhled na Vltavu a Holešovice. Součás   je také 
jednoduchá konstrukce pro zavěšení venkovních divadelních technologií.

KONTAKT
V případě zájmu o spolupráci nám prosím pošlete návrh svého divadelního projektu na email 
jindrich@18600.cz. 
Těšíme se na spolupráci!

ABOUT PŘÍSTAV 18600 AND THE RUDERAL THEATRE
Přístav 18600 is a summer open-air space for culture and ac  ve recrea  on at the Vltava riverbank in 
Karlín district. At our program, you can fi nd socially engaged and ar  s  cally progressive events, such as 
performances, concerts, debates, or installa  ons. 

RUDERAL THEATRE
Ruderal Theatre was built in 2018 as an open air summer theatre stage for Přístav 18600. It has an au-
ditorium for 100 guests and a stage with dimensions 8x4 meters. A simple construc  on for theatrical 
technologies is available. 
With the current epidemic situa  on our open-air space provides safe space for the audience and for the 
performers an opportunity to create a live-performed art.

WHO ARE WE LOOKING FOR
We are looking for young performers, students of performing arts, amateurs and professionals, who will 
help us  to co-create theatrical program.
Přístav 18600 off ers companies the space, basic technical equipment, produc  on support and basic pro-
mo  on for free. In most cases, we do not off er fees or cover other costs. In Port 18600 we collect only 
voluntary admission.

Project of Přístav 18600  - Season 2021 is realised with fi nancial support of  200.000 Kč from City of Pra-
gue, selected projects will be co-supported by organiza  on Nová síť.

CONTACT
If interested, please send us a short descrip  on of your project at jindrich@18600.cz. 
We are looking forward to future collabora  on.

OPEN CALL: DIVADLO V MĚSTSKÉ DIVOČINĚ OPEN CALL:  THEATRE IN URBAN WILDERNESS
CHYBÍ TI DIVADLO? STAŇ SE SPOLUTVŮRCEM DIVADELNÍHO PROGRAMU POD ŠIRÝM 
NEBEM V PŘÍSTAVU 18600!

DO YOU MISS THEATRE? HELP US CO-CREATE THEATRICAL PROGRAM AT PŘÍSTAV 18600!


