DAČICKÉ KEJKLOVÁNÍ: 21. ročník postupové přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla

PROPOZICE PRO DIVADELNÍ SOUBORY
 CHARAKTERISTIKA PŘEHLÍDKY
o
o

Dačické KEJKLOVÁNÍ je krajská soutěžní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla
s postupenm na celostátní přehlídku Divadelní PIKNIK Volyně
jedná se o přehlídku amatérských divadelních souborů dospělých, jejichž adresátem je především
dospělé publikum

 PODMÍNKY ÚČASTI
o
o
o

podmínkou účasti je zaslání přihlášky v řádném termínu
pořadatel přehlídky vybírá ze zaslaných přihlášek celkem 8 souborů, přičemž nezáleží na pořadí, ve
kterém byly přihlášky obdrženy
spádovost souboru pod Jihočeský kraj není podmínkou účasti, může k ní být však přihlíženo při
konečném výběru

 ORGANIZACE A PRŮBĚH PŘEHLÍDKY
o

o

o
o
o
o

Dačické KEJKLOVÁNÍ je třídenní přehlídka, přičemž pořadatel zajišťuje souborům ubytování a přispívá
na cestovní náklady
 pořadatel přispívá max. 5000 Kč na cestovné, podmínkou k proplacení je vyplnění kalkulace
cestovného, které je součástí přihlášky
 podmínkou k zajištění ubytování je přesné sepsání seznamu ubytovaných (jmenný seznam) a
jeho přiložení k přihlášce (nejpozději do 15.ledna 2021); pozdějším žádostem a změnám
v počtu ubytovaných NEBUDE vyhověno a případné navýšení si soubor musí zařídit a uhradit
na vlastní náklady; totéž platí i naopak, pokud požadovaná ubytovací kapacita zůstane
neobsazena, každé volné místo soubor hradí na vlastní náklady
dramaturgie festivalu je plně v kompetenci pořadatele, který určuje pořadí a hrací časy jednotlivých
inscenací
 pátek (2 představení) – sobota (4 představení) – neděle (2 představení)
v rámci festivalu, zpravidla mezi inscenacemi, jsou realizovány rozborové semináře přístupné i
veřejnosti
občerstvení je po celou dobu přehlídky zajištěno v bufetu v předsálí
v sobotu se koná večírek pro účastníky přehlídky v prostoru Klubu Béčko (navazující na KD Beseda),
veřejnosti také přístupný
přehlídka končí v neděli 7. března pozdě odpoledne vyhlášením výsledků a předáním ocenění

 POROTA
o

o
o
o

garantem Dačického KEJKLOVÁNÍ je odborná porota, zpravidla v čtyřčlenném složení, přičemž
alespoň jeden člen poroty (lektorského sboru) má pověření nominovat a je uveden v seznamu
odborných garantů NIPOS-ARTAMA
porota pořádá zpravidla mezi inscenacemi oborné rozbory pro soubory i veřejnost
udělení ocenění je plně v kompetenci odborné poroty
porota má právo vyjma ocenění také doporučit (podléhá dalšímu schvalování dramaturgů z Volyně)
či nominovat (přímý postup do Volyně) incenaci na Divadelní Piknik Volyně

Podpisem stvrzuji seznámení s propozicemi Dačického KEJKLOVÁNÍ 2021, které jsou nedílnou součástí příhlášky.
Za divadelní soubor: …………………………………………………………………………………………………………………
Jméno, příjmení, podpis:……………………………………………………………………………………………………………
Dne:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

