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1. OBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI 

 

Jak se přihlásit 

● Projekt musí  být vytvořen pouze na půdě Divadelní/Hudební fakulty 

Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a musí být studijním výstupem 

některého z oborů. Představení může být jakéhokoliv typu (činoherní, pohybové, 

muzikálové, nonverbální atd.). 
 

● Prosím, vyplňte všechny části (informace o představení, anotaci v českém i 

anglickém jazyce, technické požadavky, organizační požadavky a kontaktní osobu) 

této přihlášky, přiložte oskenované strany 9 a 12 s podpisy a vše odešlete na e-

mail kontaktní osoby, uvedený níže. Pokud je to možné, přiložte prosím 

audiovizuální záznam, tři fotografie, program a plakát z představení. O přijetí 

Vás budeme informovat e-mailem. 
 

● Uzávěrka pro podání přihlášek je pátek 17. února 2017. 
 

Kontaktní osoba  

● Viktória Kállayová 
studentka divadelního manažerství 
e-mail: offprogram@encounter.cz 
tel.: +421 917 884 501 
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Výběr představení 

● Do off-programové části festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2017 výběrová 

 komise vybere představení na základě doručených materiálů (program, fotografie, 

audio-vizuální záznam) a také na základě kompletně vyplněné přihlášky. 
 

● Představení budou vybrána na kolegiu děkana 20. února 2017. Kontaktní osoby 

vybraných představení budou informovány o účasti během následujícího týdne v 

únoru 2017.     
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2. INFORMACE O PROJEKTU 

 

1 Název:  

2 Délka:  

3 Datum premiéry:*  

4 Režie:  

5 Dramaturgie:  

6 Scénografie:  

7 Kostýmy:  

8 Světlo:  

9 Zvuk:  

10 Choreografie:  

11 Produkce:  

12 Obsazení:  
 
 

13 Místo uvedení:  

14 Typ představení:**  
 

* Pokud premiéra ještě nenastala, uveďte prosím datum plánované premiéry. 

** Uveďte prosím, zda se jedná o představení činoherní, pohybové, muzikálové, nonverbální atp. 
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Anotace v českém jazyce (max 800 znaků) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotace v anglickém jazyce (max 800 znaků) 
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Motivace pro uvedení projektu v rámci festivalu 
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3. TECHNICKÉ POŽADAVKY 

 

Pozor! Přihláška bez řádně vyplněných technických požadavků nebude přijata  

do výběrového řízení! 

 

 

Prostorové požadavky: 

● Sdělte prosím, zda inscenace musí být uvedena pouze v místě vzniku či zda se dá přenést do 

jiného prostředí (např. venkovní jeviště v DnO, prostory Divadla Husa na provázku – mimo 

hlavní sál). 

 

 

Doba přípravy stavby:  

Doba přípravy světel:  

Doba přípravy zvuku:  

Doba přípravy představení 
+ zkouška celkem: 

 

Doba bourání představení:  

Požadavky od školy (např. 
počet praktikáblů): 
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Požadavky na světlo  

 Typ světla Počet Poznámka 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

Filtry/rámečky/stativy:  

 

Požadavky na zvuk 

Pult  
(input x output) 

 

Přehrávací zařízení 
(PC/CD/MD...) 

 

Typ mikrofonů/mikroportů  

Kabely  
(typ + délka) 
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Speciální reproduktory
  

 

 

Videoprojekce →  

 Počet Poznámka

Typ projektoru
   

Kabel
   

Vstupní zařízení 
(PC/DVD…) 

  

Zavěšení/umístění
   

 

 

Jméno technologa Pozice 

  

  
 

 Závazně prohlašuji, že v případě vybrání této přihlášené inscenace kolegiem děkana do off-

programu festivalu, zodpovídám za technické zajištění jejího představení. 

 

Podpis technologa/ů: 
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4. FINANČNÍ POŽADAVKY 

 

Uveďte prosím nutné náklady spojené s realizací projektu. 

 

 Náklad Jednotka /J/ Počet J Cena za J Celkem 
Kč 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
 

Celkem Kč:  
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5. KONTAKT 
 

Napište prosím údaje kontaktní osoby z organizačního týmu, se kterou bude probíhat 

komunikace ohledně účasti projektu na festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2017. 

 

Jméno:  

Telefon:  

E-mail:  
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6. DOPORUČENÍ PEDAGOGA 
 

Prosíme o písemné doporučení/vyjádření pedagoga ohledně uvádění projektu  

v off-programové části festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                                                     _______________________ 
 
         jméno pedagoga                                                                        podpis pedagoga 
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7. PROSTOR PRO POZNÁMKY 
 

(Uveďte např. časové možnosti inscenačního týmu během festivalového týdne, tj. 28. 3. - 1. 4. 2017, atd.) 
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