
Kulturní rada Orla ve spolupráci s Oblastním předsednictvem svazu Českých 

divadelních ochotníků, Jednotou Orla a divadelním spolkem bří. Mrštíků 

v Boleradicích  

pořádají pro školní mládež z 5. až 9. tříd základních škol a starší ( max. do 19let) 

praktický divadelní seminář 

 

DIVADELNÍ   DÍLNU   2010 
 
Cílem Divadelní dílny je jednoduchou a přitažlivou formou seznámit děti se základními 

hereckými technikami a připravit je pro práci ve školních i mimoškolních dramatických 

kroužcích, dětských divadelních souborech atd. 

 

Divadelní dílna se bude konat ve dnech 26. - 28.3. 2010 v budově Orlovny – Divadla bří. 

Mrštíků v Boleradicích – okr. Břeclav 

 

Příjezd,ubytování a prezence:   pátek 26.3. od 15 do 17 hodin 

                                                   v 19:00 hod. účast na divadelním představení Babička 

v podání divadelního spolku bří. Mrštíků Boleradice.         

    

 

Začátek semináře:   sobota 27.3. v 9.00 hod. 

Ukončení semináře:              neděle 28.3. ve 15.00 hod.  

Uzávěrka přihlášek je neodvolatelně dne 19. 3. 2010 
 

Přihlášky zasílejte na adresu: Orel, Pellicova 2c, 602 00 Brno, email: ustredi@orel.cz,  

nebo na e-mail paní Elišky Zemánkové: eliska.zemankova@email.cz , tel. 732573376 
Náklady: cestovné a stravu si hradí účastníci sami, stravné činí 400,- Kč 
 

     NEZAPOMEŇTE KARIMATKY A SPACÁKY !!!!!!!         
 

 

Přihlašuji se na seminář „Divadelní dílna 2010“ 

 

Soubor: ………………………………………………………. 

Počet dětí: …………………………………………………… 

- z toho chlapci…………………………… 

- z toho děvčata……………………………                                          

 

Vedoucí ( starší 18ti let) – jméno a příjmení…………………………………………. 

Adresa, telefon: ………………………………………………………………………… 

Předpokládaný příjezd do Boleradic…………………………………………………. 

Předpokládaný odjezd z Boleradic……………………………………………………. 

 

Datum:…………………. 

 

Podpis:…………………. 

mailto:ustredi@orel.cz


 

PROGRAM   DIVADELNÍ  DÍLNY 2010 

 
Pátek 26.3. 

 

15:00 - 17:00 hodin - příjezd, prezentace  
17:00 - 18:00 hodin -  ubytování v ZŠ, seznámení s programem na další dny  

18:00 hodin - večeře 

19:00 hodin -  večerní program -  veřejná generálka divadelního představení 

                        BABIČKA – DS bří Mrštíků Boleradice 

 

Sobota 27.3. 

 

9:00 hodin - snídaně 

10:00 - 13:00 -  rozdělení do skupin, workshop na téma: JEVIŠTNÍ  ŘEČ, 

PRÁCE  S  HERCEM, ROZBOR  SHLÉDNUTÉHO  PŘEDSTAVENÍ , 

STRUKTUROVANÉ  DRAMA 

13:00 - oběd 

14:00 - 18:00 - pokračování  semináře                                                            

18:00 - večeře  

19:00 - samostatná příprava na další den  

 

Neděle 28.3.       
  

8:00 hodin - snídaně 

9:30 hodin - mše svatá 

10:30 - 13:00 hodin - pokračování semináře 

13:00 -  oběd 

14:00 - 15:00 hodin -  ukončení semináře, odjezd 
 


