
na pozvání

Vyberte si některou z mnoha forem, kterou máme již
vyzkoušenou, že na diváky funguje a pozvěte naši
improvizační skupinu do vašeho města, divadla nebo
na váš festival. 

Každé z představení je ovlivněno přímo na místě, na
přání diváků. Zažijí tak kouzlo skutečné improvizace,
kdy příběhy vznikají a ožívají přímo před jejich očima.
Diváci prožívají nezdary i úspěchy společně s hráči a
oceňují každou inspiraci, kterou vezmeme do hry. 

Jak probíhá dohoda o představení? 

Při přípravném rozhovoru před vystoupením
načerpáme vaše přání, očekávání a možnosti prostředí
zjistíme preference termínu a na základě zjištěných
informací vám doporučíme vhodnou volbu z naší
nabídky. Napište na impro@nepripraveni.cz a my se
vám rádi ozveme.

Na dalších stranách nalezente anotace jednotlivých
forem představení z dílny Nepřipravených.

Vyberte si z nabídky
IMPROVIZAČNÍ SHOW | DIVADLO | KOMEDIÁLNÍ ZÁPAS

Pro koho
zahrajeme

PRO VAŠE SOUSEDY

PRO VEŘEJNOST

PRO NÁVŠTĚVNÍKY
FESTIVALU

PRO VAŠE DIVADLO

Ready, Steady, Show!



Improshow – zažijete moderované pásmo plného
improvizovaných scén tzv. krátkých kategorií (short-
forem) hraných podle daných pravidel. Například:
příběh po slovech, A-B-C dabing, doktor
všechnovím, výmluvy ve škole,… Reagujeme na
podněty z publika, se kterým jsme v kontaktu a
humor vzniká zlehka od jemných náznaků, až po
výbuchy a salvy smíchu z publika. V našem pojetí
nechybí improvizační zpěv, rap nebo hudební kulisa.
Improring – původní formát hraného
improvizačního zápasu ve formě battlu dvou
soutěžících skupin v boxerském ringu pod kontrolou
škodolibého moderátora, jehož jediný cíl je udělat
soutěžícím ze života peklo a pobavit publikum.
Divadelní představení – kromě původní formy
Severská krimi vaše diváky rádi potěšíme i
originální verzí improvizovaného příběhu
inspirovaného příběhy Q. Tarantina či seriály z
nemocničního prostředí v naší longformě
Nemocnice. 
Playback -- Pokud budete mít zájem, střihneme si
celovečerní představení příběhu sebraného z
originálního vyprávění z řad publika a přehrajeme
jej v několika časových dimenzích a rovinách. Forem
a výzev je hodně, jde jen o to najít společný termín a
chuť.

KULTURNÍ DOMY

Řekněte si o nabídku

email: impro@nepripraveni.cz
Monika: 777 588 395
Jarda: 773 123 467

DIVADLA

FESTIVALY

http://www.improring.cz/
https://nepripraveni.cz/repertoar/#divadlo


Ani hráči neví, kdo je vrah. Pátrejte společně s nimi v
severském dramatu, jaké ve stejné podobě ještě nikdo nikdy
neviděl a už znovu neuvidí.
Ponurá atmosféra. Temná zákoutí lidské psychiky. Zima.
Sobi. Losi. Slanečci. Kriminalista, který miluje finskou vodku,
pije jako Dán a jeho vyšetřovací metody jsou účinné jako
švédské kapky. Podivné vraždy, napětí, spleť intrik, prohnilá
rodinná tajemství. K tomu norské svetry, hygge a dřevěný
nábytek.
Pátrejte, kdo je vrah, společně s hráči. Užijte si závan
severského drsného prostředí, v kombinaci s komikou, která
vzniká z dialogů, které nikdo dopředu nenapsal.

Severská krimi

Původní divadelní long-forma
CELOVEČERNÍ IMPROVIZOVANÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NA TÉMA DIVÁKŮ.

Ready, Steady, Show!

VŽDY NECHÁME DIVÁKY ZAMÍCHAT KARTAMI 
A INSPIROVAT NÁŠ NEOPAKOVATELNÝ PŘÍBĚH.

Řekněte si o nabídku: impro@nepripraveni.cz, Monika: 777 588 395, Jarda: 773 123 467



Milujete seriály z nemocničního prostředí? Ano? Skvěle!
Nenávidíte je? Taky skvěle! My vám přineseme další takový
nemocniční seriál, ale tak jiný, že takový jste ještě nikdy v
životě neviděli... a protože je to impro, tak ve stejné podobě
už ani neuvidíte...
Je právě tolik kolik je a vaše oblíbená TV stanice Nepřipravení
vám přináší seriál, který pojmenujete vy diváci... vy také
rozhodnete o kvalitách hlavních protagonistů, kteří se v
našem díle objeví. A pak se stane zázrak. 
Ne, nebude to unikátní porod šesterčat, ani desetinásobný
bypass srdce... bude to fakt, že vám zahrajeme v za hodinu a
půl nekonečný seriál se všemi vztahovými a dramatickými
zvraty, a přitom to zvládneme ve třech dílech!
A na konci si snad sundáme rukavice a budeme doufat, že
pacient/divák neumřel smíchy...
Těšit se můžete na výpravu do vztahů a osudů našich hrdinů,
ale i na návštěvu v lidském těle pěkně zblízka, obohacení o
zajímavé diagnózy a operace, prostě stará dobré doktorské
drama s atestovanými impromediky!
Kdo bude hrát hlavní postavy a jaké vlastnosti nám diváci
nadělí? Jaký orgán bude hrát hlavní roli? Kolik pacientů
zachráníme a kolika divákům život prodloužíme?
Na to se můžete těšit! Neodkládejte své kartičky pojišťovny,
termín další operace se dozvíte brzy!

Budeme defibrilovat

Původní divadelní long-forma
CELOVEČERNÍ IMPROVIZOVANÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NA TÉMA DIVÁKŮ.

Ready, Steady, Show!

Řekněte si o nabídku: impro@nepripraveni.cz, Monika: 777 588 395, Jarda: 773 123 467



Nikdo neví, o čem se bude hrát. Na plakátech nicméně stojí,
že po představení zůstane jeviště nasáklé krví. 
Co můžete očekávat od filmových scénářů Quentina
Tarantina? Úplně všechno. Reservoir Dogs, Pulp Fiction nebo
Kill Bill jsou mistrovská díla současné kinematografie.
Odtažitost od reality a lehkovážný přístup k vážným tématům
se efektivně mísí s náhlými zvraty a nečekanými konci a vše
je zaléváno hektolitry krve, která se objeví v těch nejméně
očekávaných chvílích. Tarantino je samostatný žánr uznávaný
kritiky i veřejností, který zanechává jedinečný otisk v historii
kinematografie.
Před vašimi zraky ožijí lidé toužící po krvavé pomstě za
znásilnění a vraždy. Dobří lidé, kteří ukradli peníze od
velkého zločineckého zvířete. Možná i loupež nebo nějaký
jiný zločin, který se zvrtne. Několik příběhů se totiž na jevišti
průběžně prolíná a nikdo do poslední chvíle netuší, zda
přežije. Těšte se na improvizovaný příběh inspirovaný
Tarantinem a vším, co na jeho brakem říznutém stylu tolik
milujete a zároveň nenávidíte.
QT varování “Během představení se mohou objevit násilné
kriminální, akční, dramatické a nevkusné westernové
scény s vtipnými dialogy, odkazy na populární kulturu,
nelineárním dějem a překvapivými zvraty. Často jsou
vnímány jako kontroverzní kvůli obrovskému množství
krve a násilí či vulgarismům.” Monika Mondieu Nevolová,
umělecká šéfová

Tarantino

Původní divadelní long-forma
CELOVEČERNÍ IMPROVIZOVANÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NA TÉMA DIVÁKŮ.

Ready, Steady, Show!

Řekněte si o nabídku: impro@nepripraveni.cz, Monika: 777 588 395, Jarda: 773 123 467


