PŘIHLÁŠKA – EVIDENČNÍ LIST SOUBORU k účasti
na

„POHÁDKOVÉM VÍKENDU“ 2. – 4. 3. 2018
pro doporučení na Popelku Rakovník

SOUBOR
Název a adresa souboru:
PSČ:

Telefony:

Jméno a adresa vedoucího souboru:
Telefon do zaměstnání:

do bytu:

E-mail souboru:

E-mail vedoucího:

Adresa internetových stránek souboru:

http://

INSCENACE:
Název:
Autor:
Překladatel, dramatizace, úprava apod.
Režie:
Minutáž představení (vč. přestávky):
Datum premiéry:
Minimální čas na přípravu představení:
Představení
SOUTĚŽNÍ
X
Vyhovující termíny:
Inscenace do nominace na přehlídku:
Kdy a kde je možno navštívit představení:
Hrací prostor:
- kukátkové jeviště o rozměrech, min.
x
- jiný prostor (nebo upravené kukátkové jeviště - rozměry)

Přestávka:

ANO

NE*

na bourání:
NESOUTĚŽNÍ*

posíláme kazetu

ANO

NE*

m

V případě jiného než kukátkového hracího prostoru uveďte rozměry a na zadní stranu proveďte jednoduchý nákres,
včetně uspořádání hlediště.

Mimořádné technické vybavení, které je třeba zajistit v místě (pianino, praktikábly, tahy apod.):
Soubor používá vlastní zvukovou – světelnou aparaturu
Maximální počet diváků (pokud je omezen):
Divácká adresa od - do
Počet osob nezbytně nutných k realizaci představení celkem:
z toho hrajících:
žen:
mužů:
dětí do 15 let:
U souborů mládeže uveďte průměrný věk:
Způsob dopravy souboru:
Předpokládaná výše nákladů na dopravu činí:

Kč

* - nehodící se škrtněte

Čitelné jméno a podpis odpovědného
zástupce souboru

Veškeré další poznámky uveďte prosím
na druhou stranu přihlášky

V příloze přikládáme: (povinné)
1. Další údaje o hře (stručný popis a text hry) a jejím autorovi, režisérovi, případně členech tvůrčího týmu
a hercích
2. Fotografie (do propagačního prospektu)
3. Plakát inscenace
4. Charakteristiku souboru
5. Záznam inscenace – DVD či v el. podobě nebo odkaz na ukázku na youtube.com
Vyplněné přihlášky včetně příloh zašlete do 31. ledna 2018 na adresu Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s.
Horní Brána 1, 381 01 Český Krumlov nebo na jaromir.hruska@divadlock.cz. Pokud máte některé dokumenty
v elektronické podobě, zašlete je na výše uvedenou e-mailovou adresu.

V ……………….. dne …………….

…………………………………
podpis přihlašovatele

