Město Němčice nad Hanou
vyhlašuje

Hanácký divadelní máj
2017
- Moravskou regionální přehlídku venkovských divadelních souborů s výběrem
pro národní přehlídku „Krakonošův divadelní podzim“ Vysoké nad Jizerou ve
spolupráci se Svazem českých divadelních ochotníků
- Moravskou regionální přehlídku činoherního divadla pro děti s výběrem pro
národní přehlídku „Popelka“Rakovník ve spolupráci s ARTAMA
který se bude konat v sále kina OKO Němčice nad Hanou ve dnech:

29. 4. - 6. 5. 2017
Přihlášení na přehlídku
Divadelní soubor na přiložené přihlášce vyplní veškeré požadované údaje a zašle do závazného
termínu pro její podání na adresu pořadatele. V rámci Hanáckého divadelního máje se konají
dvě regionální přehlídky, proto žádáme o zřetelné vyznačení, na kterou postupovou přehlídku
se soubor hlásí. Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné regionální
přehlídky, která je programově postupovou pro národní přehlídku Krakonošův divadelní
podzim Vysoké nad Jizerou nebo Popelka Rakovník.
„Krakonošův divadelní podzim“ Vysoké nad Jizerou
Národní přehlídky venkovských divadelních souborů a regionálních přehlídek nebo výběrů
venkovských divadelních souborů se mohou zúčastnit divadelní kolektivy, mající sídlo v obci,
která nemá více než 5 000 obyvatel a není součástí vyššího samosprávného celku.
„Popelka“ Rakovník
Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské činoherní divadelní soubory z ČR s věkovým
průměrem nad 15 let s inscenacemi pro děti a mládež.
Veškeré údaje v přihláškách a přiložených materiálech uvádějte v gramaticky správné podobě,
názvy včetně velkých písmen. Zkratky je nutné rozepsat, osobní jména v podobě: celé křestní
jméno nebo křestní jména a celé příjmení nebo složené příjmení.
Program přehlídky
Přípravný výbor má právo na základě zaslaných přihlášek souborů sestavit program
regionální přehlídky. Pořadatelé si vyhrazují právo určit hrací termíny zúčastněných souborů,
s přihlédnutím k termínu požadovaného souborem.
Datum jednotlivých představení určí programová rada a ihned po ukončení výběrového řízení
oznámí všem přihlášeným souborům výsledek.
Hodnocení představení
Jednotlivá představení hodnotí tříčlenná odborná porota. Odbornou porotu sestavuje
přípravný výbor přehlídky. Porota hodnotí uměleckou úroveň představení a jeho jednotlivé
složky. Po každém představení proběhne beseda členů souboru s odbornou porotou. Diskuse
se mohou účastnit i členové dalších souborů.

Organizační zabezpečení
Souborům, které budou vybrány pro účast na regionální přehlídce, uhradí pořadatel část
nákladů spojených s přepravou souboru z místa působení do Němčic nad Hanou a zpět. Výše
této částky bude upřesněna ve smlouvě. Stravování souborů bude zajištěno přímo
v prostorách divadla.
Propagace
Soubory, které budou vybrány pro účast v regionální přehlídce, zašlou vedle potvrzené
smlouvy na adresu Města Němčice nad Hanou:
- 5 kusů divadelních programů k uváděné hře
- osoby a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby apod.
- 5ks fotografií použitelných pro propagaci
- 1x textovou předlohu inscenace, v případě významných úprav i původní text
- slovo o souboru a slovo o autorovi (autorech) do programové brožury
- soubory jsou povinny zajistit si vyřízení autorskoprávních náležitostí, je-li povolení
podle autorského zákona nutné. Toto je nutné doložit.
Uvedené materiály zašle soubor nejpozději do: 31. března 2017
Závěrečné hodnocení přehlídky
Výsledky Hanáckého divadelního máje 2017 budou vyhlášeny v sobotu 6. května 2017.
Ceny přehlídky:
Cena za režii
Cena za scénografii
Ceny za herecký výkon
Cena diváka (večerní představení)
Porota má právo na základě hodnocení některou z cen neudělit, případně udělit cenu
mimořádnou.
Ředitel přehlídky nominuje na základě hodnocení poroty jeden divadelní soubor na národní
přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou a může doporučit maximálně
dvě inscenace, s uvedením pořadí výběru, do programu národní přehlídky KDP.
Na celostátní přehlídku POPELKA v Rakovníku odborná porota může doporučit neomezený
počet inscenací bez uvedení pořadí k výběru do programu celostátní přehlídky.

Závazný termín pro podání přihlášek na Hanácký divadelní máj 2017 je
27. únor 2017
na adresu:

Město Němčice nad Hanou
Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou

Kontaktní osoba pro případné dotazy Linda Lešikarová,
telefon: 603 263 088, e-mail: kultura@nemcicenh.cz
Těšíme se, že Vás opět uvidíme u nás v Němčicích nad Hanou.

