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O nás

IMPROvariace je skupina mladých herců zabývajících se divadelní improvizací 
a fungujeme již více než deset let. Díky mnoha letům „improvizování“ jsme 
flexibilní a dokážeme pracovat velmi interaktivně. 
Pořádáme: 

• pravidelná divadelní představení pro veřejnost 
• doprovodný program na firemních akcích 
• představení na objednávku klienta 
• hostujeme v zahraničních divadlech

Reference:



 
Ukázky z našich přestavení: 

 
Nevěra přes facebook – Reduta Jazz club, 17.11.2014 

 



 
Ukázky z našich přestavení: 

 
Etiketa: čekáme šesterčata– Reduta Jazz club, 27.3.2013 



 
Ukázky z našich přestavení: 

 
Václav Klaus píše Santa Clausovi– Reduta Theatre stage, 20.12.2014 



• Improvizované scénky a výstupy jako doprovodné animace seminářů, 
přednášek, školení a propagačních akcí 

• Na základě seznámení s obsahem a účelem akce improvizátoři zábavnou 
formou ztvárňují, případně akcentují, konkrétní momenty podle přání 
prezentující strany 

• Přítomnost improvizované složky ve výsledném tvaru zaručí: 
• Větší míru pozornosti a zájmu příjemce 
• Vytvoření vhodného a zajímavého prostoru pro sdělení potřebné 

informace (např. reklamy) 
• Přináší ozvláštnění stále stejně vypadajících seminářů nebo školení 

zábavnou formou

1. Doprovodné animace



2. Divadelní improvizace jako doplňkový program 

• Improvizační vystoupení jako vhodný, zábavný a poutavý doplňkový 
program pro formální i neformální akce 

• Krátké improvizace s užitím různorodých divadelních technik a prostředků 
• Improvizace mohou být například: 

• Veršované 
• Připomínajících žánry jako western nebo červená knihovna 
• Pantomimické 
• Pohybové  
• Pouze zvukové 

• Témata a náměty pro jednotlivé improvizace určují samotní diváci 
• Vhodná délka je od 30ti minut do 1 hod., ale je možné je časově přizpůsobit 

dle požadavků, celé představení lze rozložit do více částí  
• V podání zkušených improvizátorů pobaví a zároveň zaujmou účastníky 

firemních večírků, společenských akcí, prezentací a dalších událostí 



• Improvizovaný doplňkový program, ve kterém se vedle zkušených 
improvizátorů zapojí i dobrovolníci z řad diváků  

• Osvojení základních improvizačních technik formou nenáročných her a 
cvičení poslouží jako aktivní zábava vhodná pro menší skupiny a uzavřené 
kolektivy  

• Program vhodný především pro neformální akce jako jsou například vánoční 
večírky nebo firemní oslavy

3. Interaktivní program



• Pro vaše firemní i soukromé akce můžete využít zkušené improvizátory 
jako moderátory a průvodce celým programem 

• Jednotlivci, dvojice i skupiny se postarají o hladký průběh večera a zábavu 
všech zúčastněných 

• K dispozici široká škála kostýmů pro moderování laděné seriózně i zábavně 
(dle požadavků klienta)

4. Moderování



• Interaktivní vzdělávací program pro studenty středních a vysokých 
škol, pracovní či jiné kolektivy 

• Pod vedením zkušených lektorů se účastníci formou dramatických her a 
cvičení zaměřují na prohloubení individuálních schopností reagovat v 
různých situacích bez přípravy, jsou vedeni k samostatnému i kolektivnímu 
improvizovanému projevu se všemi jeho náležitostmi 

• Klíčové kompetence: 
• individuální projev 
• odbourání obav z veřejného vystupování  
• vystupování bez připraveného scénáře 
• pohotová reakce 
• osobnostní a sociální rozvoj účastníka 
• kreativita 
• schopnost vytvářet asociace 
• vnímání a komunikace s partnerem prostřednictvím dramatického jednání 
• spolupráce ve skupině

5. Workshopy



• Uspořádáme pro vaši firmu soukromé divadelně-improvizační 
představení, které můžete využít jako pozornost pro své klienty, 
obchodní partnery, zaměstnance, atd. 

• Na výběr je z osvědčených improvizačních forem: 
• Improvizační zápas dvou týmů složený z krátkých zábavných 

improvizací na divácká témata, přičemž vítězný tým celého večera určují 
diváci svým hlasováním.  

• V rámci celovečerní improvizované hry se diváci setkají se zrychlenou 
podobou divadelního života. V první části večera proběhne konkurz 
zaměřený na herecké, pohybové a hlasové dovednosti našich 
improvizátorů. Ti posléze vytvoří jedinečnou hru na náměty a témata 
diváků, kterou dovedou ke slavnostní premiéře. 

Standardní délka obou představení jsou 2 hodiny s jednou přestávkou. 
Prostory pro jednotlivá představení poskytují divadla, se kterými soubor 
Improvariace spolupracuje. 

6. Soukromé divadelně – improvizační představení



Kontakt


