TVŮRČÍ DÍLNA
Herec v dramatické situaci – přirozený výstup na jevišti
Pořádá:
Kde:
Kdy:

SČDO – Moravskoslezská oblast
ZŠ Heliodora Píky, Komenského 26, 747 91, Štítina
sobota 30.4.2022 od 9:00 do 10:30hod, 10:45 do 12:15hod, 13:00 do 14:30hod
12:15 – 13:00 oběd – v blízké restauraci na vlastní náklady
svačinu a nápoje vlastní s sebou, káva a čaj k dispozici na místě zdarma
neděle 1.5.2022 od 9:00 do 10:30, 10:45 do 12:30hod
Možnost přespání ve škole, spacák a karimatku s sebou.
Cena:
500 Kč, členové SČDO 200 Kč, platba může být provedena v hotovosti na místě,
jiným způsobem po domluvě na e-mail zdenka.kulova@centrum.cz
Zájemci o účast v tvůrčí dílně se mohou přihlásit na e-mail: zdenka.kulova@centrum.cz
Info na tel.č.: +420 602 534 497
Tvůrčí dína se bude zaměřovat na práci herce v dramatické situaci a rozvíjení hereckých
dovedností, na práci s prostorem, s textem a možnostmi jeho výkladu, na stavbu situace ve vztahu
k zadanému textu. Tvůrčí dílna se koná v rámci Festivalu amatérského divadla Moravskoslezského
kraje. Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Tvůrčí dílna bude probíhat z části ve školní třídě a z části na jevišti. Vezměte si s sebou pohodlné
oblečení a obuv a psací potřeby. Pracovní texty vám budou zaslány předem na váš e-mail, také
v tištěné podobě v místě konání.
Tvůrčí dílnu povedou:
Tomáš Hradil

Vedoucí a režisér Divadelního souboru Osvětové besedy Velká Bystřice, absolvent Kurzu praktické
režie a dalších režijních a hereckých kurzů. Externí režijní spolupráce s Amadis Brno, Divadlem
Orion Praha a dalšími divadelními soubory. Dlouholetý člen Klubu režisérů SČDO. Certifikovaný
porotce přehlídek SČDO a lektor divadelních dílen.
Pavel Dorazil

Vedoucí, režisér a herec divadelního souboru ŠOK Šternberk, herec a režisér Divadelního souboru
Osvětové besedy Velká Bystřice. Absolvent režijních a hereckých kurzů. Člen Klubu režisérů SČDO.
Zdeňka Kulová

Členka SČDO a spolku Miniscéna Bez pódia v Hlučíně.

