EVIDENČNÍ LIST INSCENACE – PŘIHLÁŠKA
K ÚČASTI NA PŘEHLÍDCE (vyberte):

Divadelní Piknik Volyně
Loutkářská Chrudim
Wolkrův Prostějov
Popelka Rakovník
Mladá scéna

Šrámkův Písek
Dětská scéna

Lektorský sbor (odb. porota) postupové přehlídky (místo, popř. název):

nominuje k přímému postupu /

doporučuje k výběru na

místě – pokud bylo určeno pořadí (vyberte)

SOUBOR
Název (zapište přesně velká i malá písmena):
Instituce:
Adresa (včetně PSČ):
E-mail:
Telefon(y):
Adresa internetových stránek:
VEDOUCÍ SOUBORU
Jméno a příjmení:
Kontaktní adresa (včetně PSČ):
Telefon(y):
E-mail:
INSCENACE
Název (zapište přesně velká i malá písmena):
Typ inscenace (činoherní, loutkářská apod.):
Délka představení (bez přestávky):

minut

Přestávka (vyberte):

Minimální čas na přípravu představení:

minut

na vyklizení scény:

Maximální počet diváků (je-li omezen):
Počet osob potřebných
k realizaci představení:

/

ano

ne
minut

Ideální věk diváků:
z toho hrajících:

z toho dětí do 15 let:

celkem mužů/chlapců:

žen/dívek:

Věk členů souboru (u dětských a mladých souborů):
HRACÍ PROSTOR
Kukátkové jeviště větších rozměrů, min.:

(šířka x hloubka)

Kukátkové jeviště menších rozměrů, min.:

(šířka x hloubka)

Jinak uspořádaný prostor (popište, uveďte rozměry,
popř. přiložte plánek včetně uspořádání hlediště):
Pokud znáte prostory v místě konání přehlídky, uveďte
ten, který by mohl inscenaci nejlépe vyhovovat:
TECHNICKÉ POŽADAVKY
Světla:
Zvukové vybavení:
Ostatní (tahy, praktikábly, židle, piano apod.):

Soubor používá vlastní

světelnou aparaturu:

ano

/

ne

zvukovou aparaturu:

V inscenaci je použit otevřený oheň či jiné prostředky ohrožující bezpečnost:

ano

/

ano
ne

/

ne

ÚDAJE PRO TISK A PROPAGACI
Vyplňte prosím jen kolonky, které se Vaší inscenace týkají. Uveďte prosím co nejpřesnější a nejúplnější údaje včetně křestních jmen.

Název inscenace:
Autor hry nebo dramatizátor:
Sestavovatel (v případě pásma/montáže):
Autor a název literární předlohy
(včetně údajů o nakladateli, roce a místě vydání):

Překladatel:
Dramaturgická úprava:
Režie:
Scénografie:
Loutky (návrh / výroba):
Druh loutek:
Kostýmy:
Hudba:
Hudební doprovod:
Další spolupráce (uveďte jaká):
Datum premiéry:
Hrají / osoby a obsazení:

Několik slov o inscenaci:

Několik slov o souboru:

Přílohy (označte):
hodnocení lektorského sboru (odborné poroty) včetně jmen porotců: ano
text hry nebo scénář: ano
/
ne
fotografie z představení: ano

/
/

ne
ne

