Propozice regionální přehlídky studentského divadla JID 20-16
10.–12. března 2016
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
http://www.slunceweb.cz
Informace o přehlídce:
http://jid.slunceweb.cz
e-mail: jid@slunceweb.cz
Místo realizace:
DIOD – Divadlo otevřených dveří
Tyršova 12
58601 Jihlava
V případě požadavku na jiný (specifický) prostor, se budeme snažit vyjít požadavkům souboru vstříc, nicméně
nejsme schopni ho stoprocentně zaručit.
Realizační tým:
Jan Bušta
– vedoucí realizačního týmu – honza@slunceweb.cz, tel. 777 753 234
Alena Mikulíková
– propagace – alca@slunceweb.cz, tel. 777 753 238
Miroslav Švihálek
– dobrovolníci – mira@slunceweb.cz, tel. 731 842 576
Jakub Kodet
– web – kody@slunceweb.cz, tel. 723 620 120
Popis přehlídky
Regionální přehlídka studentského divadla JID 20-16 je určena studentským neprofesionálním divadelním
souborům. Minimální věková hranice je 15 let, maximální je dána věkem odpovídajícím vysokoškolského
studenta. JID 20-16. Představení hodnotí a se soubory rozebírá odborný lektorský sbor. 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).

Termín zaslání přihlášky
Přihlášku na regionální přehlídku studentského divadla JID 20-16 vyplňte od do 14. února 2016
výhradně elektronicky pomocí formuláře na stránkách jid.slunceweb.cz. Do 17. února 2016 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.
Zaslání přihlášky neznamená automatické zařazení do programu přehlídky!
Cestovné
Cestovné bude poskytováno za každou přepravovanou osobu ve výši 1,5 Kč za každý 1 km vzdálenosti. Pro
proplacení cestovních nákladů nepotřebujeme žádné jízdenky či cestovní příkazy, cestovné bude vyplaceno na
základě smlouvy.
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.
Vytvořeno 7. prosince 2015
Jan Bušta

