
 
 
 
 
 
 
 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA STÁŽÍ PRO STUDENTY DIVADELNÍ FAKULTY JAMU 
NA ZIMNÍ SEMESTR AKADEMICKÉHO ROKU 2006/2007 

(stav ke dni 23. 8. 2006) 
 

Centrum experimentálního divadla Brno 
 
• Divadlo Huse na provázku 
 
Inscenační projekt Rozrazil  
1 student divadelního manažerství – pozice: asistent produkce projektu 
1 student dramaturgie 
 
Termín stáže: říjen - listopad 2006 
Vedoucí stáže: Soňa Kalužová 
 
 
• HaDivadlo 
 
Sloní muž 
(inscenace v režii Luboše Baláka, premiéra 8. 10. 2006) 
 
1 student dramaturgie -  pozice: dramaturg při tvorbě inscenace 
1 student režie -  pozice: asistent režie při tvorbě inscenace 
 
Termín stáže: září - říjen 2006 
Vedoucí stáže: Pavel Baďura (dramaturgie) Luboš Balák (režie)  
 
Práce v produkci 
studenti divadelního manažerství - provoz divadla, fundraising, propagace, PR 
 
Termín stáže:  v průběhu celé sezóny 
Vedoucí stáže: Vanda Prudká, Zuzana Slováková 
 
 
• Divadlo u stolu 
 
Festival Sklepení III 
1 student dramaturgie - dramaturgická spolupráce na přípravě festivalu, pomoc při PR 
1 student divadelního manažerství - manažerská a organizační spolupráce na přípravě festivalu – 
vyhledávání sponzorů, propagace, nábor diváků 
 
Termín stáže: říjen – listopad 2006 
Vedoucí stáže:  František Derfler (dramaturgie), Ondřej Navrátil (produkce) 
 
premiéra inscenace (titul není dosud znám) 
1 student režie - stáž při přípravě inscenace 
1 student dramaturgie - stáž při přípravě inscenace 
 
Termín stáže:  únor – březen 2007 
Vedoucí stáže: dle inscenace 
 



• Projekt CED 
1 –2 studenti divadelního manažerství  - provoz, fundraising, právní aspekty chodu divadla 
 
Termín stáže: v průběhu celé sezóny 
Vedoucí stáže: Ondřej Navrátil 
 

Národní divadlo v Brně 
 
• Mahenovo divadlo 
 
Trialog 
1 student divadelní manažerství - člen organizačního týmu festivalu 
 
Termín stáže:  září 2006 - únor 2007 
 
 
• Reduta 
 
Projekt v rámci Roku židovské kultury 
1 student režie – režie projektu 
 
V rámci stáže tým studentů zinscenuje dramatický text z Terezínského ghetta - "Terezínský 
kabaret", která napsal Dr. Felix Porveš na jaře 1944. Inscenace se bude prezentovat v divadle 
Reduta v rámci Roku židovské kultury. Premiéra: 17. 11. 2006. 
 
Termín stáže:  do 17. 11. 2006 
 
 
VEDLE TĚCHTO PROJEKTŮ NABÍZÍ NÁRODNÍHO DIVADLO V BRNĚ STUDENTŮM DIVADLNÍ FAKULTY 
STÁŽE V RÁMCI INSCENACÍ SEZÓNY 2006/2007: 

 
 
Dvanáct rozhněvaných mužů - Reginald Rose 
režie:   Jakub Korčák 
premiéra:  27. 10. 2006, Mahelovo divadlo 
 
Pro studenty: režie 
  divadelního manažerství 
 
Strakonický dudák - J. K. Tyl 
režie:   Zbyněk Srba 
premiéra:  22. 12.  2006, Mahelovo divadlo 
 
Pro studenty:  dramaturgie/režie 
    divadelního manažerství 
               scénografie (vedoucí stáže Petr Kastner) 
 
Krvavá svatba - F. G. Lorca 
režie:   Jan Mikulášek 
premiéra:  26. 1. 2007, Mahelovo divadlo 
 
Pro studenty:  dramaturgie/režie 
    divadelního manažerství 
    scénografie (vedoucí stáže Marek Cpin) 
 
Osm žen - Robert Thomas 
režie:   Michal Vajdička 
premiéra:  23. 3. 2007, Mahelovo divadlo 



 
Pro studenty: dramaturgie/režie 
    divadelního manažerství 
 
Antigona - Sofoklés 
režie:   Martin Čičvák 
premiéra:  27. 4. 2007, Mahelovo divadlo 
 
Pro studenty:   režie 
    divadelního manažerství 
 
Návštěva staré dámy - Friedrich Dürrenmatt 
režie:   Zdeněk Kaloč 
premiéra:  22. 6. 2007, Mahelovo divadlo 
 
Pro studenty:  dramaturgie/režie  
    divadelního manažerství 
 
Démoni - Lars Norén 
režie:   A. H. Ochodlo   
premiéra:  29. 9. 2006, Reduta 
 
Pro studenty:  dramaturgie 
    divadelního manažerství 
 
Manželské vraždění - Eric–Emmanuel Schmitt 
režie:   Jakub Korčák 
premiéra:  9. 2. 2007, Reduta 
 
Pro studenty:  dramaturgie/režie  
    divadelního manažerství 
 
Švédský stůl - David Drábek:  
režie:   David Drábek 
premiéra:  15. 6. 2007, Reduta 
 
Pro studenty:  dramaturgie/režie  
    divadelního manažerství 
 
 
Studenti dramaturgie, režie a scénografie se mohou stáží zúčastnit v pozici asistent dramaturga, 
režiséra, scénografa, náplní praxe studentů divadelního manažerství budou činnosti související 
s propagací a fundraisingem inscenaci. 
 
 
V případě zájmu prosím kontaktujte Referát pro vnější vztahy Divadelní fakulty JAMU 
MgA. Lucii Abou, tel. 542 591 307, e-mail: abou@jamu.cz), která Vám stáž s příslušným 
divadlem zprostředkuje. 
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