V Děčíně 19.1.2010

Vážení vedoucí dětských divadelních, recitačních a loutkářských souborů!

Krajské postupové kolo celostátní přehlídky Dětská scéna 2010, která se každoročně koná z pověření MK a jejímž spoluvyhlašovatelem je MŠMT, se letos bude poprvé konat 
v krásných divadelních prostorách Městského divadla v Děčíně.
Byli bychom velmi rádi, aby se tato přehlídka stala místem vzájemného setkání dětí a dospělých a to beze spěchu a konfrontační rivality, aby byla pro všechny zúčastněné inspirativní a podnětná pro další divadelní práci.

Předkládám Vám nyní předběžný harmonogram přehlídky, tak jak bychom jej rádi uskutečnili.

Termín konání: sobota 10.4.2010
Místo konání:	Městské divadlo Děčín, Teplická ul. 75, Děčín IV
(cca 15 minut chůze od nádraží ČD i ČSAD)

8.00 – 12.00 příjezd souborů, prezence, prostorové zkoušky

12.30 slavnostní zahájení přehlídky, představení poroty, krátký program
13.00 – 17.00 soutěžní přehlídka
17.30 - 19.00 dílny pro soubory (inspirativní představení)
		rozborový seminář pro vedoucí souborů

19.00 – vyhlášení výsledků
19.30 – ubytování souborů

Možnost bytování: ZŠ Na Stráni, Děčín VI (cca 15 minut chůze od divadla)
			zdarma ve vlastních spacích pytlích
Možnost stravování: Divadelní kavárna, restaurace Na černém Kladně (3 minuty od divadla)
			pozor: stravování pořadatel nehradí, pouze zajistí

Přesný časový harmonogram přehlídky ale můžeme pochopitelně sestavit, až po zaslání Vašich přihlášek. Prosím Vás tedy, abyste nejpozději do 15.3. 2010 zaslali vyplněný evidenční list a přihlášku s údaji o příjezdu a dalších požadavcích. Obojí můžete poslat 
e-mailem (s přílohou neskenovaná přihláška a evidenční list s podpisem). 
Pokud se nějaké údaje změní, po zaslání přihlášky, není problém případné změny domluvit e-mailem nebo telefonicky. Důležité je, abychom s vámi počítali do programu, s ubytováním a stravováním.

Za pořadatele OS Ars decini


Jana Štrbová
						Podmokelská 16
						405 02 Děčín IV

						tel.: 723 830 966
                                                                       e-mail: strbovajana@seznam.cz

KRAJSKÉ KOLO PŘEHLÍDKY
DĚTSKÝCH DIVADELNÍCH, RECITAČNÍCH A LOUTKÁŘSKÝCH SOUBORŮ DĚTSKÁ SCÉNA 2010

Městské divadlo Děčín 10.4.2010

PŘIHLÁŠKA


Název souboru:

Vedoucí souboru:

Telefon:

E-mail:


Čas příjezdu do Děčína:

Dopravní prostředek:

Minimální čas potřebný na technickou zkoušku:

Stravování:				oběd		počet:
					večeře		počet:
					snídaně	počet:

Ubytování (vlastní spací pytle, karimatky):		ano		ne		počet:

Odjezd:	datum:
	   	čas:


Jiné požadavky, prosby, náměty:










Datum:							podpis:

KRAJSKÉ KOLO PŘEHLÍDKY
DĚTSKÝCH DIVADELNÍCH, RECITAČNÍCH A LOUTKÁŘSKÝCH SOUBORŮ DĚTSKÁ SCÉNA 2010

Městské divadlo Děčín 10.4.2010

EVIDENČNÍ LIST PŘEDSTAVENÍ


Název souboru:

Název a adresa instituce:

Vedoucí souboru:

Adresa:

Telefon:

E-mail:



Název představení:

Autor (dramatizátor, sestavovatel):

Autor a název předlohy:

Režie:							Výprava:

Hudba:

Typ představení: 	divadelní inscenace – loutková inscenace – recitační pásmo – montáž

Počet účinkujících dětí:				Věkový průměr:

Počet dospělých:

Délka představení:

Čas nutný na přípravu:				Čas nutný na vyklizení prostoru:

Technické požadavky:




Požadavky na hrací prostor:


Datum:………………….				podpis vedoucího souboru:……………

