
Propozice regionální přehlídky studentského divadla JID 20-13
14.–16. března 2013

Organizátor:

Sdružení na podporu mezinárodního přátelství „Slunce“, o. s.
třída Legionářů 15, Jihlava
IČ: 68685033
Číslo účtu: 86-2731500227/0100, Komerční banka, a. s., pobočka Jihlava
www.slunceweb.cz
http://  jid.slunceweb.cz  
e-mail: jid@slunceweb.cz

Místo realizace:

DIOD – Divadlo otevřených dveří
Tyršova 12
58601 Jihlava

Realizační tým:

Jan Bušta
– vedoucí realizačního týmu, komunikace se soubory, porota – honza@slunceweb.cz, tel. 777 753 234
Alena Mikulíková
–  propagace, workshopy, festivalové noviny –  alca@slunceweb.cz, tel. 777 753 238
Luboš Brabenec –  dobrovolníci
Jakub Kodet – web
Vojtěch Prchal – sociální sítě
Stanislav Smrčka – grafika

Popis přehlídky

Regionální přehlídka studentského divadla JID 20-13 je určena studentským neprofesionálním divadelním 
souborům. Minimální věková hranice je 15 let, maximální je dána věkem odpovídajícím vysokoškolského 
studenta. JID 20-13 je přehlídkou a současně vzdělávací akcí. Představení hodnotí a se soubory rozebírá odborná 
porota. Vybrané soubory tak mohou získat doporučení na dvě národní přehlídky Mladá scéna v Ústí nad Orlicí 
(celostátní přehlídka studentských divadelních souborů) a Šrámkův Písek (experimentující divadlo). Vzdělávací 
součástí akce jsou workshopy zaměřené na osvojování divadelních dovedností. 
   

Termín zaslání přihlášky

Přihlášku na regionální přehlídku studentského divadla JID 20-13 zašlete od 1. prosince do 11. ledna 2013 
výhradně elektronicky pomocí formuláře na stránkách jid.slunceweb.cz. Do 20. ledna organizátor zašle 
vyrozumění o zařazení do programu. Vždy uvádějte aktuální e-mailovou adresu a telefonický kontakt pro 
možnost rychlého řešení aktuálních změn při sestavení programu. 
Přijetí přihlášky Vám bude potvrzeno e-mailem. 
Organizátor doporučuje souborům se zúčastnit programu všech tří přehlídkových dnů a účast na dílnách.  

Zaslání přihlášky neznamená automatické zařazení do programu přehlídky!
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Workshopy

Součástí regionální přehlídky studentského divadla JID 20-13 je i nadstavbová vzdělávací část, která je tvořena 
třemi workshopy. Pro rok 2013 jsme připravili tyto semináře:
1) Základy improvizace
2) Jevištní projev (pohyb a mluva)
3) Tvorba scénáře
Workshopy jsou určeny jak pro účastníky festivalu, tak i širokou veřejnost. Workshopy budou probíhat blokově 
během celého festivalu. Náplň workshopů se každý den opakuje, což umožňuje se zúčastnit jeden den jednoho 
typu workshopu a další den jiného, aniž by účastníci o něco přišli. Je tedy možné si pohodlně rozvrhnout návštěvu 
workshopů do všech tří dnů divadelní přehlídky. 
Každý jednotlivec si může během festivalu zakoupit permanentku na tři workshopy v hodnotě 120 Kč, která jej 
opravňuje k účasti na všech výše uvedených dílnách. Vstup na jednotlivý workshop bude v hodnotě 80 Kč.

Cestovné

Cestovné bude poskytováno za každou přepravovanou osobu ve výši 1,5 Kč za každý 1 km vzdálenosti 
(předběžné).

Rámcový program přehlídky

Čtvrtek 14. března
− zahájení
− soutěžní představení
− workshopy paralelně se soutěžními představeními
− doprovodné aktivity

Pátek 15. března
− soutěžní představení
− workshopy
− doprovodné aktivity
− večerní nadstavbové představení
− raut

Sobota 16. března
− soutěžní představení
− workshopy
− vyhlášení výsledků a zakončení
− závěrečný koncert

Různé

Veškeré aktuální informace týkající se přehlídky budou uveřejněny na oficiálních webových stránkách 
jid.slunceweb.cz.

Své dotazy mohou soubory konzultovat na e-mailu: soubory.jid@slunceweb.cz.
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