„Na začátku stála bláznivá
myšlenka a dnes je tu krásné
místo, které mohou Plzni jiná
města závidět!“
↳ Tomáš Žižka
scénograf, výtvarník a performer

„Moving Station, to je velký
příběh o vzniku místa, které
umožňuje jedinečné setkávání
vrcholných umělců i sousedů
z blízkého okolí. Mám radost,
že vznikl prostor, který je
krásný, funkční a skvěle
využívá historickou budovu
pro současné umění.“

Moving Station

↳ Yvona Kreuzmannová
ředitelka Tance Praha a divadla Ponec

prostor pro vaše projekty, nápady, akce

„Je to zázrak, ze zbořeniny
se stal výjimečný prostor!“
↳ Ryuzo Fukuhara
japonský tanečník a performer

pohled na budovu zastávky
na Říšském předměstí, 1905

Tereza Ondrová, Peter Šavel:
As Long As Holding Hands

Plzeň, 2016

↳ velký sál o rozměrech 20 × 10 × 6 m,
s variabilním využitím a kapacitou
100–250 osob

↳ s tylová nádražní kavárna Moving Café
s kapacitou 50 osob
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Moving Station, prostor pro kulturní
a vzdělávací projekty, provozuje kulturní
centrum JOHAN.
JOHAN pořádá od roku 1998 v Plzni
i celých západních Čechách festivaly,
kulturní akce či tvůrčí semináře v oblasti
alternativního umění, divadla, tance
a výtvarného umění. Připravuje též projekty uměleckého vzdělávání a programy
dramatické výchovy. Umělecké projekty
centra vycházejí ze zaměření na konkrétní místo a centrum svými projekty působí
také v oblasti komunitní práce, multikulturní a bezpředsudkové výchovy dětí,
mládeže i dospělých.
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V případě zájmu o pořádání akce
na Moving Station se obraťte
na Terezu Karbanovou (koordinace
klientských akcí, provoz Moving Café).
(+420 775 131 309)
tereza.karbanova@johancentrum.cz.

www.johancentrum.cz
info@johancentrum.cz

↳ vstupní secesní hala
v původní podobě z roku 1904

ída

Kardinála Berana

Koperníkova 56, Plzeň
Plachého
(Most Ivana M. Jirouse)
Škrétova

MHD – trolejbus 16
Na nádraží Plzeň – Jižní Předměstí
zastavují všechny vlaky Os, R, Rx, SC
a Pendolino směr Praha, Cheb a Mnichov.
Možnost parkování většího množství
automobilů a autobusu na placeném
hlídaném parkovišti 300 m od objektu.

Klatovsk
á třída

Technické informace: Celý objekt je
klimatizován, v sálech jsou elektrické
přípojky 63A, 32A, rozsáhlá datová síť,
stálé a mobilní osvětlení a ozvučení,
galerijní systém Nielsen, montážní body
M 12 po stropech, 100 stmívatelných DMX
kanálů, mobilní divadelní elevace Nivtec,
bezpečnostní kamerový a požární systém.
Je možné využít osobní výtah 150 × 150 cm
ve vedlejší nádražní budově.
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Moving Station nabízí pestrou
kombinaci čtyř samostatných prostor:

↳ p
 ohled na secesní průčelí
budovy Moving Station

— neotřelou atmosféru
— individuální přístup
—ú
 pravu prostor na míru a veškeré technické
zajištění (ozvučení, osvětlení, pódium,
elevace, tlumočnická technika atd.)
—v
 eškerý potřebný servis vašich akcí
(catering, guest service, tlumočení,
kulturní program)

Doprava

Máne

Moving Station je svébytná alternativní
plzeňská scéna pro současné divadlo, tanec
a mezioborové umělecké experimenty, která
již od roku 2000 hostí umělce z celého světa. Moving Station je také vhodným místem
pro konání vašich konferencí, firemních akcí,
festivalů, přednášek, představení, koncertů,
výstav, vernisáží, filmových projekcí, přátelských či uměleckých setkání, svateb a oslav.

Nabízíme

Korandov
a

Moving Station
inspirativní místo v působivě
revitalizované kulturní památce,
otevřený prostor pro současné
umění, vzdělávání, zábavu
i vaše projekty

↳ m
 alý konferenční a výstavní sál
s kapacitou 80 osob

