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 3. až 9. tříd základních škol a starší (max. do 18let)
praktický divadelní seminář

DIVADELNÍ DÍLNU 2012
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 23. - 25. 3. 2012 v budově Orlovny – Divadla bří.
Mrštíků v Boleradicích – okr. Břeclav
Příjezd, ubytování a prezence: pátek 23. 3. od 15 do 16 hodin
Začátek semináře:
Ukončení semináře:

sobota 24. 3. v 9.00 hod.
neděle 25. 3. v 15.00 hod.

Uzávěrka přihlášek je neodvolatelně dne 18. 3. 2012

Přihlášky zasílejte na adresu: Orel, Pellicova 2c, 602 00 Brno, email: ustredi@orel.cz,
nebo na e-mail Hana Samsonová: p.samson@vinarstviusamsonu.cz, tel. 731 506 449
Náklady: cestovné a stravu si hradí účastníci sami!!! Stravné činí 420,- Kč.

NEZAPOMEŇTE KARIMATKY, SPACÁKY, POHODLNOU
OBUV DO DIVADLA A VHODNÉ SPORTOVNÍ OBLEČEÍ I
NA POBYT VENKU!!!!!!!
Přihlašuji se na seminář „Divadelní dílna 2012“
Soubor: ....................................................................................................................................
Počet dětí: ................................................................................................................................
- z toho chlapci: ...................................................................................................
- z toho děvčata: .................................................................................................
Vedoucí (starší 18-ti let) – jméno a příjmení: .........................................................................
Adresa, telefon: .......................................................................................................................
Předpokládaný příjezd do Boleradic: ......................................................................................
Předpokládaný odjezd z Boleradic: .........................................................................................
Datum:………………….
Podpis:………………….

Program Divadelní dílny 2012-pro skupinu dětí od 3. - 5. ročníku
pátek 23.3.



po večeři, asi v 18,30 hod.,shlédnutí části divadelní zkoušky Revizor
kolem 20 hod. – SEZNAMOVACÍ VEČER ( hry, kytara, promítání )

sobota 24.3.


v 9 hod. zahájení dílen v divadle, organizační pokyny atd. ..



9,30 - 12,45 vzájemné seznámení účastníků, mluvní a pohybová cvičení
formou her
13,00 - 14,00 oběd
14,00 - 17,30 práce s literárním textem ( pohádky Jana Vladislava)
vytvoření menšího inscenačního tvaru
18,00 - večeře






- vše

neděle 25.3.





10,30 - 12,45 – rozpoznávání témat, konfliktu, náhled na ně z pozic různých postav
13,00 - 14,00 oběd
14,00 - 15,00 konec semináře, závěrečná reflexe

V případě příznivého počasí dramatické hry v přírodě!!!!!!

Program Divadelní dílny 2012-pro skupinu dětí od 6.ročníku a starší
pátek 23.3.



po večeři, asi v 18,30 hod., shlédnutí části divadelní zkoušky Revizor
kolem 20 hod. – SEZNAMOVACÍ VEČER ( hry, kytara, promítání)

sobota 24.3.


v 9 hod. zahájení dílen v divadle, organizační pokyny atd. ..



9,30 - 12,45 ukázka (přednes veršů, případně dialogu či monologu), základy jevištní
mluvy, výrazové prostředky
13,00 - 14,00 oběd
14,00 - 17,30 vytváření charakteru postav, praktická cvičení
18,00 - večeře





neděle 25.3.




10,30 - 12,45 – praktická cvičení ( dialogy, monology )
13,00 - 14,00 oběd
14,00 - 15,00 konec semináře, závěrečná reflexe

