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SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA
Kalendář VSVD, soutěží a přehlídek slovesných oborů 2017
konaných na území bývalého východočeského regionu
***
Kalendářní přehled stěžejních a celostátních akcí
amatérského divadla v roce 2017
***
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK
SLOVESNÝCH OBORŮ 2017
vyhlašovaných IMPULSem Hradec Králové a VSVD
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2017
leden

7. ledna
Hradec Králové, Impuls
PŘEDNES,
DIVADLO POEZIE
přípravný seminář na WP,
lektor Jana Machalíková

únor

11. února
Hradec Králové, Rada VSVD,
Hradec Králové, Impuls
16. - 19. února
ČERVENÝ KOSTELEC ´17
postupová přehlídka amatérského činoherního a hudebního
divadla

31. března - 2. dubna
Brněnec, XIV. SNĚHOVÝ BRNĚNEC - postupová přehlídka
venkovských divadelních souborů na Krakonošův divadelní
podzim

16. března
Hradec Králové, Divadlo Jesličky 7. - 9. dubna
Dětská scéna
Hradec Králové, Divadlo DRAK
- okresní výběrová přehlídka
DIVadelní SEtkání
25. února
- 23. března 2017 - okres Jičín
postupové kolo celostátní přehlídPardubice, Divadlo Exil
okres Náchod????
ky Loutkářská Chrudim a Dětská
VALNÁ HROMADA VSVD
scéna Svitavy
17. března
21. - 26. února
Hradec Králové, Divadlo Jesličky 7. - 9. dubna
MODRÝ KOCOUR
WOLKRŮV PROSTĚJOV,
Svitavy, Multifunkční centrum
Turnov - 22. ročník,
postupové kolo celostátního
Fabrika, SVITAVSKÝ FANDA
postupové kolo celostátní
festivalu poezie Královéhradecpostupové kolo celostátní
přehlídky experimentujícího
kého kraje
přehlídky experimentujícího
divadla Šrámkův Písek,
divadla Šrámkův Písek, přehlídky
přehlídky studentských
OKRESNÍ POSTUPOVÁ
studentských divadelních souborů
divadelních souborů Mladá
KOLA PŘEHLÍDKY
Mladá scéna a divadel poezie
scéna a přehlídky činoherního DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
Wolkrův Prostějov
a hudebního divadla Divadelní 7., 8. a 9. března
Piknik Volyně
okres Hradec Králové,
20., 21., 24. a 25. dubna
Divadlo Jesličky
Pardubice, Dům hudby
10. a 13. března
PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH
okres Rychnov nad Kněžnou
RECITÁTORŮ - krajské postu14. a 15. března, okres Náchod
pové kolo Pardubického kraje
16. března, okres Jičín
celostátní přehlídky Dětská
21., 22. března, okres Trutnov
scéna Svitavy

březen
2. - 5. března
LOMNICE NAD POPELKOU
postupové kolo celost. přehlídky amatérského činoherního
a hudebního divadla
9. – 12. března
ORLICKÁ MASKA, Ústí n/Orlicí,
postupové kolo celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla
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15. března
Pardubice, scéna Divadla 29
WOLKRŮV PROSTĚJOV
postupové kolo celost. festivalu
poezie Pardubického kraje

duben

17. - 19. března
Turnov, TURNOVSKÝ DRAHOKAM – XXVI. ročník
postupové kolo celostát. přehlídky Loutkářská Chrudim
24. - 26. března
Hradec Králové, Divadlo Drak
AUDIMAFOR
postupové kolo celostát. přehlídky experimentujícího divadla
Šrámkův Písek, přehlídky studentských divadelních souborů
Mladá scéna a divadel poezie
Wolkrův Prostějov

21. - 23. dubna
Miletín, Sousedský dům
MILETÍNSKÉ DIVADELNÍ
JARO 2017
postupová přehlídka venkovských divadelních souborů na
Krakonošův divadelní podzim
21. - 23. dubna
Svitavy, Multifunkční centrum
Fabrika, SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK - postupové kolo celostátní
přehlídky Loutkářská Chrudim
a Dětská scéna Svitavy

Kalendář VSVD a soutěží a přehlídek slovesných oborů 2017
konaných na území bývalého východočeského regionu pořádaných
a) IMPULSEM Hradec Králové a VSVD
b) dalšími pořadateli - ty jsou uváděny kurzívou

24., 25., 26., 27. dubna
Hradec Králové, Divadlo Jesličky
PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH
RECITÁTORŮ
krajské postupové kolo Královéhradeckého kraje celostátní
přehlídky Dětská scéna Svitavy

červen
16. - 25. června
Hradec Králové
OPEN AIR PROGRAM
– 18. ročník
při XXIII. ročníku mezinárodního festivalu Divadlo
evropských regionů

květen listopad
5. - 7. května
Libčany
Josefův Důl, JOSEFODOLSKÉ
LOUTKÁŘSKÁ PŘEHLÍDDIVADELNÍ JARO
KA „O CENU MATĚJE
postupová přehlídka venkovských
KOPECKÉHO“ – 44. ročník
divadelních souborů na Krakopřehlídka loutkářských soubonošův divadelní podzim
rů programově hrajících pro
dětského diváka
7. - 8. května
Havlíčkův Brod, DOSPĚLÍ
(PRO RADOST) DĚTEM		
postupové kolo celostátní
Slavnostní setkání
přehlídky činoherního divadla divadelníků spojené s předáváním
pro děti Popelka Rakovník
ocenění

Kalendářní přehled
stěžejních a celostátních
akcí amatérského divadla
v roce 2017
Divadlo jednoho herce Kaznějov 8. - 9. dubna
Otevřeno Kolín		
28. - 30. dubna
- pantomima a pohybové divadlo
mezikrajové přehlídky: Hradec Králové 11. 3. * Ostrava 12. 3.
* Plzeň 18. 3. * Brno 19. 3. * Jablonec n/Nisou 25. 3.
Divadelní Piknik Volyně /1. část
4. - 7. května
Divadelní Piknik Volyně /2. část 11. - 14. května
- činohra a hudební divadlo
Kutná Hora
18. - 21. května
- celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance
Šrámkův Písek		
26. - 28. května
- experimentující divadlo
Pohárek SČDO
9. - 11. června
- Velká Bystřice u Olomouce - monology a dialogy
Dětská scéna Svitavy
9. - 15. června
- celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských
a recitačních souborů
- celostátní dílna dětských recitátorů
Wolkrův Prostějov
13. - 17. června
- celostátní festival poezie
Mladá scéna Ústí nad Orlicí
21. - 25. června
- studentské divadlo
Šrámkova Sobotka
1. - 8. července
- festival literatury a její interpretace
Loutkářská Chrudim 30. června - 6. července
Jiráskův Hronov
4. - 12. srpna
Divadelní dílna Šumperk
11. - 19. srpna
Krakonošův divadelní podzim
14. - 21. října
- venkovské divadelní soubory
Tanec, tanec…,
26. - 29. října
Jablonec n/Nisou - celostátní přehlídka scénického tance
POPELKA Rakovník
1. - 5. listopadu
- činoherní divadlo pro děti

DIVADELNÍ HROMADA
vychází 2x ročně: červenec, prosinec
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VYHLÁŠENÍ
SOUTĚŽÍ
A PŘEHLÍDEK
DIVADELNÍCH
OBORŮ 2017

Vyhlašovatel:
Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit
a Volné sdružení východočeských divadelníků
Kontakt:
Kateřina Prouzová
Impuls Hradec Králové
Tomkova 139
500 02 Hradec Králové
email: divadlo@impulshk.cz
tel. 605 251 596
http://www.impulshk.cz/

Pro informaci uvádíme i přehlídky, které organizuje jiný pořadatel a které se konají na území bývalého východočeského
regionu. Jsou uvedené kurzívou.
POZOR – AUTORSKÁ PRÁVA!
užívá-li soubor dílo jiného autora, které podléhá autorskoprávní
ochraně (dle tzv. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v jeho platném
aktuálním znění), je povinen doložit, že dané dílo (text hry, překlad,
hudební dílo apod.) užívá v souladu s platnými zákonnými předpisy
(kopie licenční smlouvy, smlouva o provozování díla a pod.).
Podrobné propozice všech celostátních přehlídek najdete
v rubrice Amatérské scény d´ARTAMAn
na http://www.amaterskascena.cz/rubrika/dartaman
ZÁSADY PRO ÚČAST v soutěžích divadelních souborů
všech typů, recitačních souborů a jednotlivců v Královéhradeckém kraji
a
ZÁSADY PRO VÝBĚR
amatérských divadelních souborů dospělých do regionálních postupových přehlídek
ČERVENÝ KOSTELEC A MILETÍN
jsou obecně platné a jsou zveřejněny na http://www.impulshk.cz/

ČINOHERNÍ A HUDEBNÍ DIVADLO
ČERVENÝ KOSTELEC 2017
Postupová přehlídka amatérského činoherního
a hudebního divadla na celostátní přehlídku
Divadelní Piknik Volyně

16. - 19. února 2017
Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec
Datum uzávěrky přihlášek:
Ukončení výběru inscenací:

30. října 2016
31. ledna 2017

Přehlídka je otevřená souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost. Přehlídka zahrnuje účast divadelních souborů
v těchto třech kategoriích:
a) soubory, které uplatňují principy hereckého divadla
dramatické postavy, a soubory, jejichž inscenace vycházejí
z textů dramatických autorů;
b) soubory využívající různých principů hereckého divadla,
jejichž inscenace vycházejí z nejrůznějších zdrojů tzv.
otevřené dramaturgie;
c) soubory hudebního divadla.
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Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze
jedné krajské přehlídky, která je programově postupovou pro Divadelní Volyň.
POZOR!!! Zúčastní-li se soubor v daném roce se stejnou
inscenací jiné krajské postupové přehlídky, která je programově
postupovou na jinou národní přehlídku (např. Šrámkův Písek,
Mladá scéna, Krakonošův divadelní podzim), bude jeho inscenace vyloučena z jednání programové rady.
Postupové přehlídky činoherního a hudebního divadla vrcholí
celostátní přehlídkou amatérského činoherního a hudebního divadla pod názvem „Divadelní Piknik Volyně“, jež je koncipována
jako soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých, které ve své inscenační praxi reflektují zákonitosti divadla
jako uměleckého druhu a jejichž adresátem je dospělé publikum.
Odborná porota postupové přehlídky má při splnění podmínek (minimálně 8 soutěžních inscenací, účast odborného garanta v lektorském sboru, souhlas všech členů lektorského sboru
s nominací) právo nominovat jednu a doporučit libovolný
počet inscenací bez uvedení pořadí k výběru do programu celostátní přehlídky.
Odborná porota má rovněž právo doporučení inscenací
s uvedením pořadí pro program celostátní přehlídky inscenací
her pro děti a mládež „Popelka Rakovník“.
Odborná porota má možnost udělit další kolektivní i individuální ocenění.

Postupová přehlídka amatérského
činoherního a hudebního divadla
Jizerské oblasti ´17
2. – 5. března 2017,
Lomnice nad Popelkou
Pořadatel:
Divadelní spolek J. K. Tyl Lomnice
nad Popelkou
Kontakt:
Ladislav Novák, Sportovců 748
512 51 Lomnice nad Popelkou
tel. 734 242 610
e-mail: dstlomnice@centrum.cz
http://www.dstlomnice.wz.cz/
Uzávěrka: 31. prosince 2016

MODRÝ KOCOUR - XXII. ročník
(Liberecký a Ústecký kraj)
- postup na Šrámkův Písek, Mladou
scénu a Divadelní Piknik Volyně
21. - 26. února 2017, Turnov
Pořadatel:
Turnovská Bohéma
- Turnovské divadelní studio
Kontakt:
Petr Haken, Koněvova 1003
511 01 Turnov
tel. 606 504 008
e-mail: petr.haken.turnov@gmail.com
Mario Kubaš, 777 221 725
Uzávěrka: 20. prosince 2016

ORLICKÁ MASKA 2017
Postupová přehlídka amatérského
činoherního a hudebního divadla
v Pardubickém kraji
9. - 12. března 2017, Ústí nad Orlicí
Pořadatel: Malá scéna Ústí n/Orlicí, o.s.
ve spolupráci s DS Vicena Ústí n/Orlicí
Kontakt:
Lenka Janyšová, Pod Lesem 263
562 03 Ústí nad Orlicí
tel. 608 752 608
e-mail: janysova@gymuo.cz
msuo@seznam.cz
http://www.msuo.cz/
Uzávěrka: 15. ledna 2017

VENKOVSKÉ DIVADELNÍ SOUBORY
MILETÍNSKÉ DIVADELNÍ
JARO 2017

Postupová přehlídka venkovských divadelních souborů
na celostátní přehlídku Krakonošův divadelní podzim

21. - 23. dubna 2017
Sousedský dům Miletín
Datum uzávěrky přihlášek: 31. ledna 2017
Přehlídka je otevřená souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost.
Národní přehlídky venkovských divadelních souborů, poSNĚHOVÝ BRNĚNEC
XIV. ročník postupové přehlídky
venkovských divadelních souborů
Pardubického kraje
31. března - 2. dubna 2017 - Lidový
dům Brněnec, Moravská Chrastová
Pořadatelé:
Divadelní soubor E. Vojana Brněnec
a Krajská knihovna v Pardubicích
Kontakt:
Krajská knihovna v Pardubicích
Hana Cihlová, Sukova třída 1260,
530 02 Pardubice
tel. 466 500 754
e-mail: cihlova.okpce@volny.cz

stupových regionálních přehlídek nebo postupových regionálních výběrů se mohou zúčastnit divadelní kolektivy mající
sídlo v obci, která nemá více než 5 000 obyvatel a není
součástí vyššího samosprávního celku.
Odborná porota postupové přehlídky má právo nominovat
jednu inscenaci a dále doporučit neomezený počet inscenací s uvedením pořadí k výběru do programu národní přehlídky venkovských divadelních souborů „Krakonošův divadelní
podzim“.
Odborná porota krajské soutěže má rovněž právo doporučení inscenací s uvedením pořadí pro program celostátní
přehlídky inscenací her pro děti a mládež „Popelka Rakovník“.
Odborná porota má možnost udělit další kolektivní i individuální ocenění.

Kontakt:
Divadelní soubor E. Vojana
Kristýna Pavlasová, Bělohorská 147b,
636 00 Brno
tel. 602 856 905
e-mail: ucetni@brnenec.cz
kpavlasova@centrum.cz
http://www.ochotnici.brnenec.cz/
Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2017

Pořadatel:
Divadelní soubor J. K. Tyl Josefův Důl
Kontakt:
Hana Stuchlíková, Josefův Důl
- Antonínov 198, 468 44 Josefův Důl
tel. 483 381 050, 606 749 861
e-mail: hanicka.stuchlikova@seznam.cz
http://www.divadlojosefuvdul.cz/

JOSEFODOLSKÉ DIVADELNÍ
JARO
27. ročník postupové přehlídky
venkovských ochotnických souborů Libereckého kraje a Českého
středohoří
5. - 7. května 2017, Josefův Důl

Upozornění pro zájemce o účast na
JDJ 2017: čtěte pozorně všechny
přílohy, zvláště propozice a pokyny
pořadatele od 1. 1. 2017 na
http://www.divadlojosefuvdul.cz/

Uzávěrka přihlášek: 24. února 2017
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INSCENACE ČINOHERNÍHO
DIVADLA PRO DĚTI - „dospělí dětem“
POPELKA Rakovník je koncipována jako celostátní soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých s inscenacemi pro děti a současně jako dílna divadla pro děti. Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské činoherní divadelní soubory
z České republiky s věkovým průměrem nad 15 let.
Soubory Královéhradeckého kraje mají možnost zúčastnit se se svými inscenacemi pro děti přehlídky činoherního divadla v Červeném Kostelci nebo v Miletíně, jejichž poroty budou mít právo na celostátní přehlídku „Popelka
Rakovník“ doporučovat.
Účast na některé z těchto přehlídek je nutno dopředu projednat s pořadatelem – IMPULS Hradec Králové.

„DOSPĚLÍ (pro radost) DĚTEM“ 2017
Postupová přehlídka na celostátní přehlídku
„Popelka Rakovník“
7. - 8. května 2017, Havlíčkův Brod
Pořadatel:
Sdružení Adivadlo Havlíčkův Brod
Datum uzávěrky přihlášek: 20. února 2017
Kontakt:
Lída Honzová, Sdružení ADIVADLO
Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod
tel: 739 039 522, 607 241 427
e-mail: adivadlo.h.brod@seznam.cz

LOUTKOVÉ DIVADLO

Postupová loutkářská
přehlídka SOUBORŮ

Přehlídka je otevřená souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost.
Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské soubory a jednotlivci z celé České republiky, které využívají principů loutkového
divadla.

Každý soubor se může soutěžně zúčastnit se stejnou
inscenací pouze jedné krajské přehlídky, která je postupovou
na Loutkářskou Chrudim. Pokud ovšem nebyla tato inscenace
krajskou porotou na LCH vybrána nebo nebyla přijata programovou radou, může se soutěže zúčastnit v příštích letech znovu.
Neúspěch v soutěži (ani opakovaný) však nevylučuje možnost
účasti v otevřeném programu.
Odborná porota postupové loutkářské přehlídky může do
programu nominovat jednu inscenaci a doporučit libovolný
počet inscenací.
Loutkářská Chrudim (dále jen LCH) je koncipována jako
celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství ve všech
jeho formách a projevech.
Posláním přehlídky je umožnit setkání amatérských loutkářů na celorepublikové úrovni, prezentaci a konfrontaci výsledků
práce loutkářských souborů i jednotlivců v dané sezóně. Hlavním
cílem přehlídky je podpora zájmu o loutkářství, kultivace amatérského loutkového divadla a jeho propagace ve společnosti prostřednictvím vzdělávacích seminářů, hlavního a doprovodného
programu.

TURNOVSKÝ DRAHOKAM
(Liberecký kraj a Český ráj) - XXVII. ročník
17. - 19. března 2017, Turnov, Městské divadlo
Pořadatel:
Loutkářský soubor Na židli Turnov
Kontakt:
Petr Záruba, J. Patočky 1670, 511 01 Turnov
tel.732 617 134
e-mail: divadlo.nazidli@seznam.cz
Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2017

SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK
Postupová přehlídka loutkářských a dětských divadelních,
loutkářských a recitačních souborů Pardubického kraje
21. - 23. dubna 2017, Multifunkční centrum Fabrika, Svitavy
Pořadatel: Středisko kulturních služeb města Svitavy,
Wolkrova alej 92/18, 568 02 Svitavy
Kontakt: Lucie Crhová, tel. 604 226 348
e-mail: lucie.crhova@kultura-svitavy.cz
http://www.fabrikasvitavy.eu/
Uzávěrka přihlášek: 15. března 2017

na celostátní přehlídku Loutkářská Chrudim

7. - 9. dubna 2017, Hradec Králové,
Divadlo DRAK
Uzávěrka přihlášek: 28. února 2017

- platí pro soubory mladé i dospělé
Dětské soubory do 15 let jsou povinny projít výběrovými
koly Dětské scény. V odůvodněném případě může pořadatel
o zařazení představení rozhodnout.
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EXPERIMENTUJÍCÍ
A STUDENTSKÉ DIVADLO,
DIVADLO POEZIE
AUDIMAFOR 2017

Postupová přehlídka na celostátní přehlídky Šrámkův
Písek, Mladá scéna Ústí nad Orlicí a Wolkrův Prostějov.

24. - 26. března 2017
Hradec Králové, Divadlo Drak
Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2017
(oznámení účasti)

Přehlídka je otevřená souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost, ale spolu se Svitavským Fandou (viz dále) je
určena především souborům z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Jedna inscenace (nikoli soubor) se může o účast na
celostátních přehlídkách ucházet pouze jednou.
Šrámkův Písek
je koncipován jako celostátní přehlídka experimentujících souborů. Přehlídka nemá věkové ani žánrové omezení (pouze není
určena dětským souborům do patnácti let!).
Lektorský sbor postupové přehlídky může doporučit do programu libovolný počet inscenací s uvedením pořadí.
Mladá scéna Ústí nad Orlicí
je koncipována jako celostátní přehlídka středoškolských a dalších mladých divadelních souborů, umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce. Hlavními cíli přehlídky jsou podpora
zájmu mladých lidí o divadelní aktivity, vzájemná inspirace a kul-

SVITAVSKÝ FANDA
(Pardubický kraj) – 8. ročník
- postup na Šrámkův Písek, Mladou scénu
a Wolkrův Prostějov
7. - 9. dubna 2017, Svitavy
Pořadatel:
Středisko kulturních služeb města Svitavy,
Wolkrova alej 92/18, 568 02 Svitavy
Kontakt: Lucie Crhová, tel. 604 226 348
e-mail: lucie.crhova@kultura-svitavy.cz
http://www.fabrikasvitavy.eu/
Uzávěrka přihlášek: 28. února 2017

tivace studentské divadelní činnosti.
Přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory z České
republiky, jejichž vystupujícím členům je minimálně 15 let a
jsou studenty SŠ, SOŠ, VOŠ, popř. VŠ nebo nestudují, ale
věkově odpovídají středoškolským, popř. vysokoškolským
studentům. Věkové omezení se netýká režiséra, scénografa,
autorů hudby apod.
Soubory se mohou přehlídky zúčastnit s divadelními inscenacemi bez omezení druhového či žánrového (činoherní,
autorské, hudební, výtvarné, pohybové, taneční).
Lektorský sbor postupové přehlídky může doporučit do
programu libovolný počet inscenací s uvedením pořadí.
Wolkrův Prostějov
Divadlo poezie představuje specifickou žánrovou formu na
pomezí divadla a uměleckého přednesu. S přednesem má společné zaměření na tvůrčí výklad a interpretaci literární předlohy
(básnického či prozaického textu), kdy do popředí vystupuje mluvené slovo. K zesílení účinku a předání sdělení může inscenace
využít i pohybových, výtvarných a zvukových prvků, jejichž cílem
není ilustrovat či dramatizovat literární text, nýbrž vytvořit jeho
metaforickou scénickou podobu. Pro celostátní přehlídku Wolkrův Prostějov jsou inspirativní zvláště ty inscenace, v nichž se
literární text stává podnětem pro sebevýpověď inscenátorů.
Lektorský sbor postupové přehlídky může doporučit libovolný počet souborů k postupu na Wolkrův Prostějov,
přičemž hlavním kritériem musí být (písemně zdůvodněná) kvalita inscenace především s ohledem na její inspirativnost v rámci
celostátní přehlídky.

MODRÝ KOCOUR
(Liberecký a Ústecký kraj) - XXII. ročník
- postup na Šrámkův Písek, Mladou scénu
a Divadelní Piknik Volyně
21. - 26. února 2017, Turnov
Pořadatel:
Turnovská Bohéma - Turnovské divadelní studio
Kontakt:
Petr Haken, Koněvova 1003, 511 01 Turnov
tel. 606 504 008, e-mail: petr.haken.turnov@gmail.com
Mario Kubaš, 777 221 725
Uzávěrka přihlášek: 20. prosince 2016
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UMĚLECKÝ PŘEDNES
Postupová přehlídka na celostátní festival
poezie

„Wolkrův Prostějov“,

který je přehlídkou nejlepších sólových recitátorů, recitačních
kolektivů a divadel poezie v České republice.
Festival má dvě základní části:
A) přehlídka sólových recitátorů
B) přehlídka divadel poezie, souborů uměleckého
přednesu a jiných kolektivů inscenujících poezii nebo
prózu.

A)
Postupová přehlídka
sólových recitátorů
17. března 2017, Hradec Králové, Divadlo Jesličky
je vyhlášena pro Královéhradecký kraj, tj. okresy Hradec Králové, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Jičín.

Spolupořadatel: Divadlo Jesličky
Uzávěrka přihlášek: 28. února 2017
Účastníci pracují na všech úrovních přehlídky pouze s jedním
textem. Tento text z poezie nebo prózy české či světové literatury
může mít formu uceleného textu, úryvku či montáže. Není vhodné
použít divadelní text. Doporučujeme, aby interpretace textu nepřesáhla osm minut. Lektorský sbor krajské přehlídky nominuje
recitátora s konkrétním textem, není proto dovoleno text později měnit.
Na celostátní festival poezie WP mohou lektoři krajských přehlídek
nominovat šest nejinspirativnějších vystoupení bez ohledu na
věkové kategorie. V případě vyššího počtu kvalitních vystoupení
mohou k šesti hlavním nominacím připojit ještě libovolný počet dalších doporučení s uvedením pořadí.
Podmínkou účasti je ukončení 9. třídy ZŠ nebo odpovídající třídy
víceletého gymnázia.
Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií
I. kategorie - do 17 let, od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy
víceletého gymnázia do dovršení 17 let až po 1. 2. 2017 včetně;
II. kategorie - do 20 let, recitátoři, kteří do 1. 2. 2017 dovrší 17 let;
III. kategorie - od 20 ti let, recitátoři, kteří do 1. 2. 2017 dovrší 20 let
POZOR!!! – Je zrušena horní věková hranice.
Zájemci se mohou přihlásit přímo u pořadatele krajského kola:
Impuls Hradec Králové, Tomkova 139, 500 02 Hradec Králové,
e-mail: divadlo@impulshk.cz
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WOLKRŮV PROSTĚJOV
- postupové kolo pro Pardubický kraj
(tj. okresy Pardubice, Svitavy, Chrudim,
Ústí nad Orlicí)
15. března 2017, Pardubice, scéna Divadla 29
Uzávěrka přihlášek: 15. února 2017
Kontakt: Hana Cihlová
Krajská knihovna v Pardubicích
Sukova 1260, 530 02 Pardubice
tel. 466 500 754, 602 153 454
e-mail: cihlova.okpce@volny.cz

B)
Přehlídka divadel poezie,
souborů uměleckého
přednesu a jiných kolektivů
inscenujících poezii nebo
prózu - viz AUDIMAFOR
Postupová přehlídka AUDIMAFOR
24. – 26. dubna 2017, Hradec Králové, Divadlo Drak
Datum uzávěrky přihlášek: 31. ledna 2017
(oznámení účasti)
SVITAVSKÝ FANDA (Pardubický kraj) - 8. ročník
- postup na Šrámkův Písek. Mladou scénu
a Wolkrův Prostějov
7. - 9. dubna 2017, Svitavy
Pořadatel: Středisko kulturních služeb města Svitavy
Wolkrova alej 92/18, 568 02 Svitavy
Kontakt: Lucie Crhová, tel.: 604 226 348
e-mail: lucie.srhová@kultura-svitavy.cz
http://www.fabrikasvitavy.eu/
Datum uzávěrky přihlášek: 28. února 2017

DĚTSKÉ DIVADLO A RECITACE
DĚTSKÁ SCÉNA

Přehlídka má dvě základní části:
A) přehlídka dětských divadelních, loutkářských
a recitačních souborů
B) přehlídka dětských recitátorů
Soutěž je dobrovolná pro žáky i školy. Mohou se jí zúčastnit
jednotlivci i soubory ze základních škol, nižších stupňů gymnázií, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a dalších
institucí.

A)

Postupová přehlídka dětských
divadelních, loutkářských a
recitačních souborů Královéhradeckého kraje
- na celostátní přehlídku Dětská scéna

7. - 9. dubna 2017, Hradec Králové, Divadlo Drak
Uzávěrka přihlášek: 25. března 2017

SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK
Postupová přehlídka dětských divadelních,
loutkářských a recitačních souborů
Pardubického kraje
21. - 23. dubna 2017, Svitavy,
Multifunkční centrum Fabrika
Pořadatel: Středisko kulturních služeb města Svitavy
Wolkrova alej 92/18, 56802 Svitavy
Kontakt: Lucie Crhová, tel.: 604 226 348
e-mail: lucie.crhova@kultura-svitavy.cz
http://www.fabrikasvitavy.eu/
Uzávěrka přihlášek: 20. března 2017

B)
Postupová přehlídka
dětských recitátorů
Královéhradeckého kraje
na celostátní přehlídku Dětská scéna

Přehlídka je otevřená souborům bez ohledu na jejich regionální
příslušnost.

Hradec Králové, Divadlo Jesličky J. Tejkla,

Postupové přehlídce předcházejí tři výběrová kola:
???pro okresy Náchod a Trutnov
16. března v Hradci Králové pro okresy Hradec Králové a Rychnov n/K.
23. března v Jičíně, kontakt: Lenka Kubínová, kubinova@k-klub.jicin.cz
Uzávěrka přihlášek do výběrových kol nejpozději do 31. 1. 2017
(oznámení účasti).

24. dubna - I. kategorie
25. dubna - II. kategorie
26. dubna - III. kategorie
27. dubna - IV. kategorie

Není možné se hlásit přímo do regionálního (krajského)
postupového kola v Hradci Králové ani na celostátní přehlídku Dětská scéna! Ve výjimečném a odůvodněném případě
může pořadatel krajské přehlídky o zařazení představení rozhodnout.
Přehlídek se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské a recitační soubory působící při jakékoliv školské či kulturní instituci
(ZUŠ, DDM, SVČ, ZŠ, víceleté gymnázium, kulturní středisko
apod.), nebo i samostatně. Tyto soubory musejí být složeny alespoň ze 3/4 z žáků základních škol či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Pořadatel postupové přehlídky může na základě rozhodnutí
lektorského sboru (poroty) navrhnout programové radě DS nejvýše jeden divadelní, loutkářský či recitační soubor k přímému
postupu na celostátní přehlídku. V případě, že se na přehlídce
představí další kvalitní a inspirativní inscenace, může je lektorský
sbor doporučit programové radě DS do širšího výběru (bez ohledu na rozlišování kategorie divadelní a recitační).

ve dnech

Vyhlašuje: Školské zařízení pro DVPP KHK
Odborný a org. garant: Jana Portyková
jana.portykova@seznam.cz * 607 742 091
Soutěž probíhá ve čtyřech věkových kategoriích:
I. kategorie - žáci 2. - 3. ročníků ZŠ (končí na úrovni kraje, nepostupují na „Dětskou scénu“)
II. kategorie - žáci 4. - 5. ročníků ZŠ a odpovídajících tříd víceletého gymnázia
III. kategorie - žáci 6. - 7. ročníků ZŠ a odpovídajících tříd víceletého gymnázia
IV. kategorie - žáci 8. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících tříd víceletého gymnázia
Sólisté 1. a 2. kategorie si připraví do soutěže jeden text.
Sólisté 3. a 4. kategorie připraví do soutěže dva texty. Délka
vystoupení by měla být úměrná věku a schopnostem recitátora, maximálně ale 5 minut u 2. kategorie a 7 minut u 3. a 4.
kategorie pro jeden text (poezii či prózu).
Vzhledem k ryze interpretační povaze přehlídky není vhodné, aby recitátor vystupoval se svým vlastním (autorským)
textem. Recitátor nesmí na přehlídce vystupovat se stejným
textem jako v předchozím roce. Na celostátní přehlídce vystupují recitátoři výhradně s texty, s nimiž byli vybráni odbornou
porotou regionální (krajské) přehlídky.
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Odborná porota postupového krajského kola při hodnocení
nestanovuje pořadí, k postupu na celostátní přehlídku dětských recitátorů Dětská scéna doporučí dvě nejlepší vystoupení v každé kategorii. Podmínkou postupu do celostátního
kola ve III. a IV. kategorii je kvalitní zvládnutí obou textů.
Postupové regionální (krajské) přehlídce předcházejí okresní kola. Odborná porota okresního kola při hodnocení nestanovuje pořadí, k postupu doporučí čtyři nejlepší vystoupení v každé
kategorii.
Pořadatelé okresních kol dětských recitátorů
Královéhradeckého kraje:

okres Rychnov nad Kněžnou
ŠZ DVPP, Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
Bc. Petra Jedlinská, jedlinska@cvkhk.cz, 724 882 643
10. a 13. března 2017, RDS Carmina, Komenského 1579,
Rychnov nad Kněžnou
okres Trutnov
ŠZ DVPP, Horská 5, 541 01 Trutnov, Mgr. Alena Ročková,
rockova@cvkhk.cz, 604 489 196, 722 569 512
21. - 22. března 2017, ZUŠ Trutnov, Divadýlko Trdýlko

okres Hradec Králové
Školské zařízení pro DVPP KHK
Mgr. Dana Beráková, berakova@cvkhk.cz, 725 059 837
Odborný a org. garant: Mgr. Jana Portyková,
jana.portykova@seznam.cz, 607 742 091
7. - 9. 3. 2017, Hradec Králové, Divadlo Jesličky J. Tejkla
okres Jičín
K-klub, středisko volného času, Valdštejnovo nám. 99,
506 01 Jičín - Drahoslava Ženatá, zenata@cvkhk.cz
493 522 410, 603 373 828
16. března 2017, Jičín, K klub

Přehlídka dětských recitátorů,
krajské kolo pro Pardubický kraj
tj. okresy Pardubice, Svitavy, Chrudim,
Ústí nad Orlicí
20. 4.(2. kat.), 21. 4. (1. kat.), 24. 4. (3. kat.),
25. 4. (4. kat.), v Domě hudby v Pardubicích
Pořadatel:
Krajská knihovna v Pardubicích
Sukova 1260, 530 02 Pardubice
Hana Cihlová, tel. 466 500 755, 602 153 454
e-mail: cihlova.okpce@volny.cz
Uzávěrka přihlášek: 27. března 2017

okres Náchod
ŠZ DVPP, ZŠ TGM, Bartoňova 1005, 547 01 Náchod
Bc. Jana Nývltová, nyvltova@cvkhk.cz, 724 882 652
14. - 15. března 2017, ZUŠ Náchod, Tyršova 247

OPEN AIR PROGRAM

/ 18. ročník

při XXIII. ročníku mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů

16. - 25. června 2017, Hradec Králové

Pořadatel: Kontrapunkt z.s.
Vyhlášení najdete na http://www.openairprogram.cz

LOUTKÁŘSKÁ PŘEHLÍDKA
„O CENU MATĚJE KOPECKÉHO“
/ 44. ročník

přehlídka loutkářských souborů programově hrajících pro dětského diváka

listopad 2017, Libčany

Pořadatel: Obecní úřad Libčany,
spolupořadatel: Impuls Hradec Králové
Termín uzávěrky: 15. září 2017
Kontakt: Jana Srpková, srpkova.j@seznam.cz

10

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY
XXII. OTEVŘENO

„Český“ FEMAD 2017

celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla 28. - 30. dubna 2017, Městské divadlo v Kolíně

regionální postupová přehlídka na FEMAD Poděbrady

mezikrajová kola:
11. března 2017, Divadlo Drak,
Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové
12. března 2017, Ostrava Výstaviště Černá louka, 		
Pavilon C1, 702 00 Ostrava
18. března 2017, Divadlo Dialog,
Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň
19. března 2017, Divadlo Barka,
Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno
25. března 2017, Eurocentrum,
Jiráskova 7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Přehlídku vyhlašuje ECPN (Evropské centrum pantomimy neslyšících)
a NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), spolupořadatelem je Městské divadlo v Kolíně.
Posláním přehlídky je umožnit jednotlivcům, dvojicím a skupinám vyjádřit svůj názor, rozvíjet tvůrčí iniciativu na jevišti i mimo něj v oborech
pantomimy a pohybového divadla. Přehlídka je jedinou pravidelnou společnou nesoutěžní celostátní akcí slyšících i neslyšících mimů a herců.
Vzala si za úkol hledat nové formy nonverbálního vyjádření, podporovat
integraci sluchově postižených herců, vzájemně se inspirovat a ukázat, co
lze ve jmenovaných oborech vyjádřit a čeho lze dosáhnout. Má pravidelně
podávat přehled o současných stavech a trendech v oboru a podílet se na
vývoji tvorby české pantomimy a divadla.
Přehlídka je organizována dvoukolově. Poroty mezikrajových kol
doporučí účastníky/vystoupení do celostátního kola v Kolíně. Konečný
výběr doporučených souborů provede (a oznámí doporučeným) přípravný
výbor přehlídky OTEVŘENO. Přehlídka je určena především pro obory
pantomima a pohybové divadlo. Zájemci o účast na přehlídce (na mezikrajových kolech) zašlou nejpozději do 1. března přihlášku poštou (emailem na adresu: ecpn@ecpn.cz). Na pozdější přihlášky nebude brán
zřetel. Každá přihláška musí obsahovat úplná data, jmenný seznam všech
účinkujících včetně doprovodu. K přihlášce je třeba přiložit cca 8 řádek o
souboru a 8 řádek o vystoupení + 1 ks foto v publikovatelné kvalitě (jako
podklad k brožuře). Účastníci, kteří postoupí do celostátního kola v Kolíně, budou vyrozuměni zpravidla během mezikrajové přehlídky, nejpozději
však do týdne po skončení mezikrajové přehlídky. V přihlášce je nutné
uvést e-mailovou adresu a telefon.
Více na: http://www.nipos-mk.cz/?cat=47

1. - 4. 6. 2017, Kulturní centrum Česká Třebová.
patronem festivalu je Jiří Mádl

„Český“ FEMAD, neboli FEstival Mladého Amatérského Divadla, je regionální postupové kolo přehlídky amatérských souborů, které zůstaly před
branami postupu do hlavního programu celostátních, případně národních
přehlídek. Právě těmto souborům je určena tvůrčí konfrontace na „českém“ FEMADu.
Tuto přehlídku nepořádá NIPOS-ARTAMA, stejně jako NIPOS nepořádá
celostátní FEMAD v Poděbradech, přesto NIPOS FEMAD podporuje!
Pořadatelem přehlídky je Kulturní centrum Česká Třebová, ve spolupráci
s pořadateli FEMADu Poděbrady a Divadelního festivalu Ludmily Cápkové
v Kroměříži a za finanční podpory Pardubického kraje.
Přehlídka je otevřena všem činoherním divadelním postupům, stylům a
poetikám, jakož i příbuzným druhům scénického umění. Její otevřenost je
žádoucí i z hlediska divácké adresy. Znamená to, že se přehlídky mohou
zúčastnit všechny činoherní soubory a soubory s hudebními divadelními
žánry. Vítána budou představení určená dospělým i dětem. Minutáž inscenace či vystoupení není limitována.
Podmínky účasti
Přehlídky se mohou účastnit přednostně soubory, které byly z krajských
postupových přehlídek (pořádaných NIPOS-ARTAMA) nominovány nebo
doporučeny do programu národní přehlídky činoherního a hudebního
divadla – Divadelního pikniku Volyně, ale do programu nakonec nebyly
(z jakýchkoli důvodů, včetně například nemoci atp.) zařazeny. Kulturní centrum bude primárně oslovovat pouze soubory nominované či doporučené
z krajských přehlídek na území Čech. Krajské přehlídky moravské budou
osloveny bratrským Divadelním festivalem Ludmily Cápkové v Kroměříži.
Není ale zamítnuto, aby se soubor postupující z Moravy nemohl dostat do
programu „Českého“ FEMADu – a naopak soubor postupující z Čech do
programu FEMADu „moravského“. Jde pouze o rozhodnutí souboru!
Oslovený soubor musí vyplnit a odeslat do 21/4 2017 přihlášku k účasti
(včetně všech požadovaných příloh). Přihláška je závazná! Bez této dokumentace nemůže být soubor do programu zařazen. O zařazení či nezařazení souboru do programu „Českého“ FEMADu rozhodne dramaturgická
rada (složená ze zástupců pořadatele, zástupce FEMADu Poděbrady případně dalších) nejdříve po jednání programové rady Divadelního Pikniku
Volyně a nejpozději do konce dubna daného roku.
Průběh přehlídky a hodnocení souborů
Každý zúčastněný soubor nominuje svého delegáta, který musí být přítomen na náklady pořadatele (ubytování, plná penze) po celou dobu přehlídky. Účastní se besed o představeních a na závěr přehlídky hlasuje o
cenách (v případě svého souboru je vždy z hlasování vyloučen). Absence
mluvčího je důvodem k nezařazení divadelního představení do programu!
V rámci přehlídky se uskuteční společné besedy k inscenacím a vystoupením. Tato diskuzní setkání jsou moderována. Jedná se o společný dialog
přítomných lektorů seminářů, hrajícího souboru a diváků. Tyto diskuse by
měly mít především přátelský společenský charakter, jako ostatně celý
přehlídkový program.
Besedy se konají vždy až po skončení seminářů! Ne tedy bezprostředně
po inscenaci.
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Z těchto moderovaných besed vzejdou nominace na udělení cen za nejlepší mužský a ženský herecký výkon.
Z přehlídky delegáti souborů na závěr nominují a doporučí inscenace do
programu poděbradského FEMADu – Salonu odmítnutých. Ve veřejném
hlasování rozhodnou také o udělení cen za nejlepší mužský a ženský herecký výkon a za režii. Uděleny mohou být i ceny další (ceny seminářů,
novinářů, diváků atp.).
Semináře
Součástí nabídky přehlídky je i nabídka seminářů (režijní, herecký, scénografický a lighting designový, kostýmní, případně další), které povedou
renomovaní odborníci.
Tyto semináře nemusí být otevřeny v každém roce, záleží na zájmu přihlá-

šených souborů a veřejnosti. Semináře budou probíhat vždy po odehraném soutěžním představení, na základě obecných odborných tezí se budou věnovat těmto inscenacím a budou navrhovat jejich případné úpravy
atp. Seminaristé se tak nebudou věnovat pouze teorii, ale také konkrétním
problémům.
Nabídka seminářů vychází i z poptávky návštěvníků přehlídky.
Kontakt:
Simona Podzimková, produkční KC a přehlídky,
736 518 021, info@kcct.cz
Josef Jan Kopecký, ředitel KC a přehlídky,
604 356 347, reditel@kcct.cz

PŘEHLÍDKY VYHLAŠOVANÉ SČDO
K NIMŽ NA ÚZEMÍ VÝCHODOČESKÉHO REGIONU NEJSOU ORGANIZOVÁNY POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY

DIVADLO JEDNOHO HERCE
SČDO 2017

SOUTĚŽ MONOLOGŮ
A DIALOGŮ

MEMORIÁL SLÁVKY TRČKOVÉ
8. - 9. dubna 2017, Kaznějov

POHÁREK SČDO 2017, Memoriál Zdeňka Kokty
9. - 11. června 2017, Velká Bystřice

Předsednictvo Svazu českých divadelních ochotníků vyhlašuje XIII. ročník
soutěže Divadla jednoho herce SČDO 2017 – Memoriál Slávky
Trčkové.
Soutěž je otevřena všem neprofesionálním interpretům v činoherním,
loutkohereckém a mimickém projevu z České republiky. Soutěžní výkony
mohou čerpat z nejrůznějších předloh a podkladů, pokud se jim podaří
vytvořit základ pro skutečnou hru. Skutečnou hrou se rozumí výkon jediné
herecké dramatické postavy. Výjimku tvoří skupina dramatických postav
spojených do celku výkonu společným tématem nebo mimického projevu.
Zásada jediné postavy se nevztahuje na loutkoherecký výkon.
Minimální rozsah soutěžního výkonu se předpokládá 40 minut,
inscenace v loutkohereckém, mimickém projevu a inscenace
určené dětem 25 minut. Soutěž je dvoustupňová. Prvním stupněm jsou oblastní (regionální) kola či výběry, které musí proběhnout do 10. března 2017. Druhým stupněm je národní přehlídka
v Kaznějově, která se bude konat 8. - 9. dubna 2017.
V případě, že se v některé oblasti regionální přehlídka nekoná, může se
inscenace z této oblasti účastnit soutěžní přehlídky v jiné oblasti.
Více na http://www.scdo.cz/

Předsednictvo Svazu českých divadelních ochotníků vyhlašuje XLIV.
ročník soutěže monologů a dialogů POHÁREK SČDO, Memoriál Zdeňka
Kokty. Soutěž je otevřená všem amatérským divadelníkům, usiluje o rozšíření obzoru v široké škále dramatické literatury a nabízí možnost tvůrčí
práce na režijní přípravě a vlastním hereckém studiu dramatické postavy.
Smysl tkví ve využití bohatých a cílevědomých schopností interpretů při
herecké práci, nikoli však ve formální exhibici. Výběr předlohy není tematicky či žánrově omezen. Soutěž je určena amatérům starším 16 let (!).
Soutěží se v kategoriích:
- mužský a ženský monolog - s časovými limity do 11 minut,
- dialog (maximálně 3 dramatické osoby) - s limitem do 15 minut.
Tolerance časových limitů v soutěžním vystoupení je + 10 %. Monologem
(dialogem) se rozumí, že dramatická osoba (osoby) jedná (jednají) v určité
situaci. Nikoliv tedy recitace, popis, vyprávění apod.
V kategorii monology smí soutěžící vystoupit pouze s jedním soutěžním
výstupem. Ze soutěže jsou vyřazeni studenti a absolventi příslušných uměleckých středních a vysokých škol.
Soutěž je dvoustupňová. Prvním stupněm jsou oblastní (regionální) kola, která musejí proběhnout do 2. dubna 2017. Každý
soutěžící se musí zúčastnit oblastní (regionální) přehlídky (kola)
POHÁRKU SČDO. Může se však zúčastnit pouze jedné oblastní (regionální) přehlídky (kola) POHÁRKU SČDO, podle svého místa bydliště,
případně v jiné oblasti po dohodě s tamním pořadatelem.
V případě, že se v některé oblasti regionální přehlídka nekoná, může se
účastnit soutěžní přehlídky v jiné oblasti. Více na http://www.scdo.cz/

