Regionální přehlídka dětského divadla

ZÁBŘEŽSKÁ OPONA
Propozice
Ve školním roce 2016-2017 vyhlašuje ZŠ a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh
regionální přehlídku dětského divadla „Zábřežská opona“, která je předkolem
krajské regionální přehlídky dětského divadla v Olomouci. Hlavním smyslem
přehlídky je vytvoření příležitosti pro předávání zkušeností, vzájemnou inspiraci
těch, kteří s dětmi pracují, konfrontace různých stylů práce s dětskými soubory
v oblasti dramatické výchovy.
Na přehlídkách dětských divadelních souborů není vyhlašováno pořadí.
Porota pouze doporučí vybrané soubory do přehlídky vyššího stupně, a tím je
krajská přehlídka dětského divadla.
Podmínky účasti: Přehlídky se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské a
recitační soubory, které pracují při jakékoliv školské, kulturní
či jiné instituci, organizaci nebo občanském sdružení. Soubor
se smí se svými inscenacemi zúčastnit v daném školním roce
pouze jedné krajské přehlídky.
Dozor nad dětmi během soutěže: Po celou dobu soutěže zajišťuje dozor nad
dětmi vysílající organizace.
Finanční zabezpečení soutěže:

Jízdné souborům na soutěž organizátor
neproplácí, hradí vysílající organizace.

Termín konání Zábřežské opony: 24. března 2017
Místo konání:

Katolický dům Zábřeh

Termín zaslání přihlášek:

nejpozději do 13. března 2017
do ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh,
Severovýchod 484/26, Zábřeh 789 01

S přihláškou zašlete i prezenční listinu.
Soutěžní kategorie:
I. kategorie
II. kategorie
III. kategorie
IV. kategorie

MŠ
I. stupeň ZŠ
II. stupeň ZŠ
SŠ

Termín krajské přehlídky:

bez postupu do krajského kola
s postupem na krajskou přehlídku
s postupem na krajskou přehlídku
bez postupu na krajskou přehlídku.

22. – 23. dubna 2017 v Olomouci

Informace : Magdalena Schwarzová, ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh,
Severovýchod 484/26, tel. 737 7 12 453, e-mail: magdalena.schwarzova@seznam.cz

PŘIHLÁŠKA

na regionální přehlídku dětského divadla ZÁBŘEŽSKÁ OPONA
24. března 2017
Název souboru: ……………………………………………………..Kategorie: …………
Název a adresa organizace, pod kterou soubor pracuje:
………………………………………………………………………………………………………….
Název představení: …………………………………………………………………………….
Autor:………………………………………..Režie: …………………………………………….
Délka představení:……………………….
Představení je určeno: MŠ
1. st. ZŠ
2. st. ZŠ
(zakroužkujte)
Počet účinkujících členů souboru: ………………………

SŠ

dospělým

Jméno a příjmení vedoucího souboru:
………………………………………………….
Adresa: …………………………………………………………………………PSČ: ……………
Telefon:………………………………………E.mail: …………………………………………..
Pedagogický doprovod: ………………………………………………………………………
Adresa: ………………………………………………………………..Telefon:………………..
Technické požadavky pro představení, které od nás požadujete: (stůl,
židle apod.)
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Soubor používá vlastní aparaturu
zvukovou ano – ne
světelnou
(zakroužkujte)

ano – ne

Další požadavky:………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Dne:

Podpis vedoucího souboru:
Razítko organizace

Prezenční listina
ZÁBŘEŽSKÁ OPONA 24. března 2017
Název souboru: ………………………………………..Škola(organizace): ……………………………..
Kategorie: …………
Poř.č. Jméno a příjmení - děti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Dospělí:
1.
2.
3.
4.

Věk

Podpis

