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Univerzita Karlova žije velmi bohatým kulturním životem. Proto asi nikoho nepřekvapí, že se pod ní sdružují divadelní a
hudební spolky. Milovníci divadla a hudby z řad studentů, absolventů a mnohdy i zaměstnanců univerzity jsou v těchto
spolcích nesmírně aktivní a pořádají rozličná divadelní představení, hudební vystoupení a koncerty. Činnost spolků
Univerzita Karlova dlouhodobě zaštiťuje svým jménem. Pro zajímavost: Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity
Karlovy dělá dobré jméno UK již od roku 1948 a je tak vůbec nejstarším českým akademickým sborem.

Divadelní spolky
Divadelní soubor KOREK
Právníci v divadle, divadlo na právech. Divadelní soubor   KOREK  vznikl v prosinci 2011 na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Skládá se ze studentů všech ročníků a klade si za cíl dokázat, že právníci nejsou jen právníky. Jeho
první inscenací je vlastní dramatizace Erbenovy Kytice. Vedle představení v pražských divadlech (Divadlo Na prádle,
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Činoherní klub, Divadlo v Celetné) se KOREK účastnil několika přehlídek a festivalů.
Především se však souboru podařilo získat nominaci na největší celostátní přehlídku amatérského divadla Jiráskův
Hronov.

Hamba
Divadelní spolek studentů PřF UK   Hamba  vznikl v roce 2006 a dosud nastudoval čtyři hry: Ceasar (V + W), Noc na
Karlštejně (Vrchlický), Nepijte vodu (W. Allen) a Ke hvězdám (V. Kynčl).

Charles University Workshop
Divadelní skupina   Charles University Workshop  sdružuje převážně studenty anglistiky a amerikanistiky Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, mnozí z nich jsou absolventy seminářů překladatele Shakespearových her Martina
Hilského.

Hudební spolky
Orchestr a sbor UK
  Orchestr a sbor UK  je soubor nadšených hudbymilovných studentů a čerstvých absolventů Univerzity Karlovy, kteří
pod vedením šéfdirigenta Haiga Utidjiana a dirigentky Kateřiny Maňasové reprezentují svou Almu Mater při rozličných
slavnostních příležitostech doma i v zahraničí. Soubor pravidelně vystupuje a spolupracuje s dalšími hudebními tělesy
a charitativními organizacemi.

Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy
  Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy v Praze  (VUS UK) je předním českým neprofesionálním sborovým
tělesem složeným především ze studentů, absolventů a zaměstnanců Univerzity Karlovy a ostatních pražských vysokých
škol. Vznikl již v roce 1948 a je tak vůbec nejstarším českým akademickým sborem. Jedním z jeho zakladatelů a zároveň
prvním sbormistrem se stal hudební skladatel Jan Tausinger.

https://www.facebook.com/DivadelniSouborKorek
http://www.hamba.cz/
http://shakespeare.unas.cz/
http://www.sboraorchestruk.cz/
http://www.vus-uk.cz/?page_id=269

