
  



 

 

 

„Es war vor langer, langer Zeit, damals vor dreihundert Jahren, 

gleich nach dem großen Kriege, der dreißig Jahre lang im Lande hauste 

und so viele Dörfer, Städte und Menschen fraß. Alles Volk war in 

graues Elend geraten.“ – So beginnt die Sage von Krabat, dem großen 

Magier. Sie hat ihren Ursprung in der Lausitz, im sorbischen 

Dreiländer-Eck zwischen Tschechien, Polen und Deutschland. Diese 

Sage sowie der gleichnamige Jugendroman von Ottfried Preußler sind 

die Grundlage für ein internationales Projekt, das im letzten Jahr 

begann und 2014 mit einer Dokumentation der gemeinsamen Arbeit 

enden wird. Anke Koster hat es geschrieben und es gemeinsam mit 

LehrerInnen aus Polen und Tschechien inszeniert. Nach einem 

Kennenlern – Workshop im November 2012, wurden die Texte 

landessprachlich an den drei Schulen übersetzt, die Szenen einstudiert, 

inszeniert und in Absprache miteinander Bühnenbild und Kostüme 

hergestellt. Als Höhepunkt der dreijährigen Zusammenarbeit wurde die 

Inszenierung des Stückes in einer gemeinsamen Projektwoche in 

Bielefeld zunächst zusammengetragen, um sie jetzt auf die Bühne der 

Martin-Niemöller-Gesamtschule in Bielefeld zu bringen. Danach reist 

die Truppe weiter nach Polen und Tschechien, um auch dort das 

dreisprachige Spektakel zu zeigen. 

Das Stück ist in Deutschland, Tschechien und Polen jeweils so 

bearbeitet, dass es in jedem der drei Länder unabhängig von der 

jeweiligen Fremdsprachenkompetenz der Zuschauer verständlich ist. In 

einem Kennenlern - Workshop im Oktober 2012 (in Jelenia Gora, Polen) 

lernten die SchülerInnen Formen international verständlichen Theaters 

(hierzu wird eingeladen als Fachmann Andy Kempe, University of 

Reading) und die Region der Lausitz kennen (Fotoprojekt mit dem 

Fotografen Joachim Müller). Anschließend lernten sie ihre Rollen und 

diskutierten die Inszenierung über das Internet. 

Möglich gemacht wird die Produktion durch die Comenius -

Stiftung, die dieses Projekt anerkannt hat und maßgeblich finanziert. 

Die Evaluation des Projekts erfolgt durch gleichzeitige Dokumentation 

in Text und Foto. 

 

  



 

 

 

Mezinárodní divadlo popáté 

 

Již šestnáctý rok spolupracujeme s Martin-Niemöller-Gesamtschulle 

z německého Bielefeldu na společných divadelních projektech. Po hrách 

z českého i německého prostředí jsme letos zvolili jako téma lužicko-

srbskou legendu o Krabatovi a ke spolupráci jsme přizvali polskou školu 

z Jelenie Gory. Podařilo se nám získat grant z EU v programu 

Comenius a práce na představení mohla začít. Scénář podle literární 

předlohy napsala Anke Koster, hlavní režisérka představení, která 

v bielefeldské škole vede dramatický obor. 

Na první společné schůzce, která proběhla na podzim 2012 v Jelenie 

Gore, jsme dohodli rozdělení rolí, tvorbu kostýmů a další organizační 

věci. Každá skupina pracovala během školního roku na hře ve svém 

jazyce. 24. 5. jsme se všichni sešli v německém Bielefeldu, kde jsme 

během týdenního workshopu secvičili celou hru tak, aby na podiu byly 

slyšet vždy všechny tři jazyky a hra byla přitom srozumitelná pro 

diváky v Německu, Polsku i u nás. 

Projekt přináší všem účastníkům nejen zkušenost s prací 

s profesionální divadelní technikou, ale také možnost procvičit si 

angličtinu či němčinu, pochytit pár slovíček polsky, naučit se polské a 

německé lidové písně a v neposlední řadě vzniknou nová přátelství. Po 

společně strávených 14 dnech nemá nikdo mnoho chuti do loučení. 

Takže někdy příště znovu naviděnou. 

 

  



 

 

Einige Stunden Fahrt trennen Jelenia Gora, Prag und Bielefeld. 

Diese Fahrtstunden bestritten bereits im November 2012 einige der 

Projektteilnehmer aus Bielefeld und Prag, um sich in Jelenia Gora mit 

den polnischen Teilnehmern zu treffen und das Projekt ins Rollen zu 

bringen. Während einige der Lehrer den Projektablauf organisiert 

haben, durften die Schüler in den Genuss professioneller Workshops 

kommen. Die Hälfte der Gruppe wurden im Theaterspielen 

unterrichten, die anderen Hälfte durchstreifte die Umgebung mit der 

Kamera auf der Suche nach guten Motiven. Aus beiden Workshops 

gingen wunderbare Ergebnisse hervor, so gestalten die aufgenommenen 

Bilder den Hintergrund der Bühne und die gelernten Kniffe im Theater-

Workshop wurden erfolgreich auf das Theaterstück „Krabat“ projeziert. 

Darüber hinaus wurde der Blog: www.projekt-krabat.de geschaffen, 

der dafür sorgte, dass alle drei Länder immer auf einem guten Stand 

der Dinge blieben und Außenstehende mehr über das Projekt erfahren 

konnten. 

Die gemeinsamen Tage in Jelenia Gora haben alle 

Teilnehmenden in vollen Zügen genossen und die Vorfreunde auf das 

Wiedersehen mit gleichzeitiger Vorführung des Theaterstückes im 

Mai/Juni 2013 schoss in unermessliche Höhen. 

Peer Homann 

 

 

 

Pierwsze zetknięcie z historią Krabata, chłopca, który trafił do 

Młyna na Koźlim Brodzie miało miejsce w listopadzie 2012 roku podczas 

trzydniowych trójstronnych warsztatów teatralnych. Żaden z młodych 

aktorów nie znał tej historii, nie czytał książki Otto Preusslera. Kiedy 

okazało się, że mamy do czynienia z historią związaną z czarami, 

czarnoksięstwem, próbą przezwyciężenia zniewolenia, jakiego 

doświadczył główny bohater, członkowie polskiej grupy teatralnej 

mówili o tym, że ciekawi są tego, w jaki sposób będziemy realizować ją 

na scenie. 

 

http://www.projekt-krabat.de/


 

 

 

Kolejnym etapem były próby tłumaczenia niemieckiego tekstu 

na język polski, przyniosły one dosyć dużo problemów, ale również 

satysfakcji młodym adeptom sztuki teatralnej. 

Najważniejszą jednak częścią były próby z tekstem, początkowo 

czytane, następnie mówione. Nie należy ukrywać, że przyniosły one ze 

sobą różne momenty, bywało zabawnie, ale również nerwowo. 

Najtrudniejszym zadaniem była próba szukania sposobów wyrażania 

różnych emocji, których doświadczają bohaterowie historii. Czy się 

udało? Mamy nadzieję, że tak, widzowie przekonają się o tym już 

wkrótce. 

 

 

 

  



 

 

Krabat _________________________________  

David Dücker / Kamil Suwada / Kryštof Kvis 

Worschula / Urszula / Voršula __________  

Saskia Grenzebach / Weronika Szocińska / Barbora Bahlsenová 

Tonda__________________________________  

Nick Ridiger / Przemysław Goetz / Jakub Chareziński 

Ewa / Eva ______________________________  

Aysel Öngüc / Weronika Balcerzak / Anna Šťastná 

Katka __________________________________  

Linda Okiwuru Chiiere / Magdalena Angielczyk 

/ Martina Birčáková 

Bäuerin / Selka ________________________  

Janika Kläsener / Anna Luxemburková 

Katze / Kater / Kočka __________________  

Lea Sofie Schmidt / Wiwiana Wirbuł / Anna Mukalled 

/ Mariana Zavadilová 

Kito ____________________________________  

Janika Kläsener / Tereza Poláčková 

Lobosch / Liszko _______________________  

Sarah Miranda Boye / Michał Kosecki 

Juro ___________________________________  

Linus Pook / Tomasz Król 

Marja __________________________________  

Inga Stockmann / Wiktoria Pogorzelska 

Muller / młynarz / mlynář ______________  

Peer Christian Homann / Patryk Wiktorowicz 

Bauer / gospodarz / sedlák _____________  

Rosana Seyfi / Afrodyta Daskalakis 

Die Alte / stara kobieta / stará _________  

Lena Schäfferling / Martyna Krzywicka 

Erzahler / narrator / vypravěč _________  

Nick Ridiger 

Leutnant_______________________________  

Linda Okiwuru Chiiere 

Gevatter, Trommler ___________________  

Niklas Felix 

Andrusch ______________________________  

Saskia Grenzebach 



 

 

Staschko _______________________________  

Janika Kläsener 

Schreiber ______________________________  

Lea Sofie Schmidt 

Beno ___________________________________  

Rosana Seyfi 

Kejklířky ______________________________  

Tereza Poláčková / Alžběta Urbancová 

 

Chor / sbor: ____________________________  

Ellen Beckmann, Melek Bühler, Tarik Dahlmeier, Alessandra De Sia, 

Mia Daphne Deford, Johanna Falkenhagen, Kamilla Hohnstädt, Yeliz 

Kot, Kyra Kuchenbecker, Lena Rosenstengel, Inga Stockmann, Helin 

Topcu, Robin Wald, Teresa Weiß, Merve Yücel, Mia Daphne Deford 
 

Dětský pěvecký sbor Rolnička Praha 12: 

Anna Jebavá, Eliška Kosíková, Jitka Drahotská, Lucie Černá, Klára 

Tačnerová, Jakub Špaček, Barbora Hakrová, Markéta Miňhová, Anna 

Buriánková, Berenika Veselá, Mia Legro, Alžběta Zemánková, Karolína 

Krčmářová, Anna Michalová, Klára Krejcarová 

 

Musiker: _______________________________  

Linus Pook,Tuba; Rosana Seyfi, Saxophon; Niclas Felix, Cajon, 

Trommel; David Dücker, Gitarre; Inga Stockmann, Klarinette; Lena 

Schäfferling, Klarinette 

 

Techniker in Ton und Licht: Mia Daphne Defort, Dorian Kaiser, 

Lars Stockmann, Nicolas Thoeren 

 

Media group: Paulina Liebersbach, Agnieszka Chwalibóg, Jacek 

Jackowski / Barbora Hakrová 

 

Das Organisationsteam der Lehrer: Hajo Bernard, Andrew Kempe, 

Anke Koster, Eugen Krahn, Silke Scheele, Joachim Müller, Michael 

Neugebauer 

Vedoucí projektu: překlad a režie – Jana Libichová, dokumentace, 

hudební arr. – Dan Martin Gerych 

 



 

 

Příběh o Krabatovi, mladém chlapci, který se přiblíží temným silám a 

rozhodne se proti nim bojovat, je inspirován starou lužickosrbskou 

legendou o čarodějově učedníkovi, který zvítězí nad černou magií. 

Podaří se mu to s pomocí věrného přítele a díky lásce a odvaze čisté 

dívky. 

Jedné noci osloví Krabata v lese hlas černého mlynáře. Pozve ho do 

Černého mlýna na blatech, aby pro něj pracoval za stravu a střechu nad 

hlavou. Tonda, jeden z mlynářových učedníků, Krabata varuje, aby včas 

utekl, než ho mlynář začne zaučovat do černé magie. Prozradí 

Krabatovi, že každý rok musí jeden z chlapců zemřít, aby mohl Mistr 

omládnout a získat sílu. Krabat se rozhodne zůstat, protože nemá kam 

jít. 

O posvícení se Krabat zamiluje do vesnické dívky Marji. Chlapci ho 

varují, že je Mistr oba zabije, jestliže se to dozví. Tonda se rozhodne 

setkat se svou milou Voršulou, ví, že ho brzy čeká smrt. Druhý den 

najdou Tondu i Voršulu mrtvé. Krabat se rozhodne ze mlýna utéct, ale 

magický kruh, který kolem něho Mistr vytvořil, ho na pokraji sil přivede 

zpět do mlýna. 

Jura, Krabatův přítel, kterého Tonda před smrtí požádal, aby Krabata 

chránil, mu prozradí, že nad temnými kouzly může zvítězit jen čistá 

dívka, která přijde o silvestrovské noci do mlýna a složí zkoušku. Před 

mnoha lety se o to jedna dívka z vesnice pokusila. Mistr ji nařídil, aby 

ukázala na svého milého. Všechny mládence však proměnil v havrany. 

Dívka svého chlapce nepoznala. Cestou ze mlýna ji v lese napadly 

kočky, těžce ji zranily a téměř oslepily. Jejího milého srazil Mistr ze 

schodů věže. 

Marja, která Krabata miluje, se rozhodne, že zkoušku podstoupí. 

Krabat jí tajně vzkáže, že ho mezi tuctem havranů pozná podle toho, že 

se poškrábe na levém křídle. Sám se ale musí s pomocí Jury naučit silou 

vůle překonat Mistrovo kouzlo. 

Marja díky smluvenému znamení Krabata pozná, Mistr umírá a všichni 

mládenci jsou vysvobozeni. 

 

Základ této legendy o souboji mistra a čarodějova učně se objevuje už ve 

staré Indii a později v různých obměnách na mnoha místech. 

  



 

 

Narodil se 20. října 1923 v Liberci. V jizerské lesnaté krajině lze také 

hledat kořeny jeho příběhů, ve kterých se objevují zejména legendární a 

pohádkové náměty. Část druhé světové války strávil v ruském 

zajateckém táboře, odkud byl propuštěn až v roce 1949. Jeho rodina 

byla mezitím vyhnána ze Sudet do Německa. Navzdory těmto 

negativním zkušenostem neschází jeho knihám optimismus. Sám tvrdí: 

„Člověk, který se dokáže smát, někdy třeba i sám sobě, přežije těžké 

časy mnohem snáz, než když se neustále lituje. Také to jsem se v táboře 

naučil. Proto se snažím dát dětem mimo jiné už v útlém věku možnost, 

aby se učily smát.“ 

Psát začal už jako dvanáctiletý; jeho první kniha Der kleine 

Wassermann (Vodníček) vyšla roku 1956 a znamenala velký úspěch. 

Zavádí čtenáře do imaginárního světa pod hladinou mlýnského rybníka, 

kde přišel na svět malý a zvědavý vodníček-nezbeda. Mezi další úspěšné 

knihy se zařadily například Die kleine Hexe (Malá čarodějnice) nebo 

Das kleine Gespenst (Malé strašidýlko). Jednou z jeho nejúspěšnějších 

pohádkových postav se stal Rauber Hotzenplotz (Loupežník 

Hotzenplotz, 1962). Děti si svými dopisy dokonce vynutily pokračování 

loupežnických příběhů a přicházely i s vlastními náměty. 

Na vyprávění o Krabatovi pracoval Otfried Preußler s přestávkami 

plných deset let. Krabat vyšel v roce 1971, roku 1972 autor za Krabata 

obdržel Německou cenu za dětskou knihu. Dnes je Otfried Preußler 

jedním z nejuznávanějších autorů knih pro mládež. Za svůj život napsal 

25 knih, které byly přeloženy do více než 40 jazyků a dosáhly celkového 

nákladu 45 milionů výtisků. U nás v 70. letech natočil Karel Zeman 

animovaný film Čarodějův učeň, oceněný i v zahraničí. 


