
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
JOSEFODOLSKÉ DIVADELNÍ JARO 2017

Krajská postupová přehlídka venkovských divadelních souborů
5. až 7. května 2017

s postupem na Národní přehlídku venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou
Krakonošův divadelní podzim

ÚDAJE O SOUBORU

Celý název: ..........................................................................................................................................
IČO (pokud soubor má): .....................................................................................................................

Celá adresa sídla: .................................................................................................................................
Vedoucí souboru: ................................................................................................................................

Kontaktní telefon: ............................................. Kontaktní e-mail: ....................................................
(Pokud uvádíte telefon nebo e-mail někoho jiného než vedoucího souboru, připište, prosím, koho.)
Internetové stránky:..............................................................................................................................

ÚDAJE O INSCENACI

Název: .................................................................................................................................................

Autor: ................................................................ Překladatel: .............................................................
Dramatizace, úprava: ........................................ Režie: ......................................................................

Datum premiéry: ............................................... Správce autorských práv: ........................................
Žánr: ................................................................. Vhodné pro mládež: ANO (od ...... let) – NE 

Minutáž představení (bez přestávky): .............. Přestávka: ANO – NE 
Minimální čas na přípravu scény: ....................., na likvidaci scény: ....................................... minut

Počet osob nezbytně nutných k realizaci představení celkem: ...........................................................
Z toho: Hrajících: ............................................ Dětí do 15 let: ................................................

Mužů: ................................................. Žen: ...............................................................
Technické a jiné vybavení, které je potřeba zajistit (židle, praktikábly apod.):

Soubor používá vlastní techniku: zvukovou: ANO – NE, světelnou: ANO – NE

Technické požadavky lze konzultovat na (776 131 413 nebo josef.augustin@divadlojosefuvdul.cz)

Způsob dopravy souboru: ....................................................................................................................
Předpokládaný počet ubytovaných: z Pá na So: ........................... ze So na Ne:.................................

Předpokládaný počet objednávaných jídel: Pá: oběd: ................. večeře:........ 
So: snídaně: ............ oběd: ..........večeře:.........
Ne: snídaně: ........... oběd: ..........

Požadavky na termín představení (s výjimkou závažných důvodů nebude na pozdější požadavky 
brán zřetel!): ........................................................................................................................................

POZOR! Spolu s přihláškou zašlete fotografie z představení (nejlépe e-mailem), program 
a ostatní propagační materiály, kopii smlouvy o vypořádání autorských práv a text insenace 
(v předváděné podobě).

Josefodolské divadelní jaro se řídí propozicemi Krakonošova divadelního podzimu.
Čitelně vyplněnou přihlášku odešlete nejpozději do 24. 2. 2017 na adresu jednatelky!
(Hana Stuchlíková - Antonínov 198, 468 44 Josefův Důl, tel.: 606 749 861, e-mail: 
info@divadlojosefuvdul.cz nebo hanicka.stuchlikova@seznam.cz)

V ........................................... dne: ..................... ....................................................................
Jméno a podpis zástupce souboru

www.divadlojosefuvdul.cz


	Krajská postupová přehlídka venkovských divadelních souborů
	5. až 7. května 2017
	ÚDAJE O INSCENACI
	Jméno a podpis zástupce souboru


