Popelka na dlani 2017 Mladá Boleslav
7. ročník krajské postupové přehlídky amatérských divadelních
souborů hrajících pro děti

Z pověření NIPOS-ARTAMA a za finančního přispění statutárního města Mladá
Boleslav a Středočeského kraje přehlídku pořádá Divadýlko na dlani Mladá Boleslav.

I. Charakteristika a poslání přehlídky
Popelka na dlani je koncipována jako krajská postupová soutěžní přehlídka
amatérských divadelních souborů dospělých s inscenacemi pro děti. Posláním
přehlídky je umožnit setkání tvůrčích osobností a divadelních souborů, prezentaci a
konfrontaci výsledků jejich práce, zprostředkovávat poznání a inspiraci ve výše
vymezené divadelní oblasti.
Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu zabývat se divadelní tvorbou pro děti
s náležitou vážností a odpovědností a kultivace této oblasti divadelní činnosti.
V rámci přehlídky budou uskutečněny rozborové semináře k soutěžním
inscenacím a rozpravy a diskuze k nesoutěžním inspirativním představením.

II. Termín a místo konání
Místo konání:
Divadýlko na dlani, Divadelní sál Domu kultury Mladá Boleslav
Dukelská 1093, Mladá Boleslav
Datum konání:
24. – 27. května 2017
III. Podmínky účasti
Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské činoherní divadelní soubory z České
republiky s věkovým průměrem nad 15 let s inscenacemi pro děti.
IV. Organizace a průběh
Soutěžní představení bude hodnotit lektorský sbor. V závěru přehlídky budou
oceněny nejlepší výkony a inscenace.
Lektorský sbor přehlídky má právo neomezený počet nejlepších inscenací doporučit
bez uvedení pořadí k výběru programové radě národní přehlídky Popelky Rakovník.

Předpokládané složení lektorského sboru: Mgr. Kateřina Fixová, Mgr. Pavel
Purkrábek a Mgr. Zdeněk Janál.
V. Hodnocení a výběr
Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné postupové
přehlídky (výběru), která umožní realizaci výběru inscenací pro národní přehlídku
POPELKA v Rakovníku. Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací v jiném roce
bude považována za účast na druhé přehlídce. V případě porušení tohoto
ustanovení bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady Popelky
Rakovník.
Ředitel postupové přehlídky může doporučit jednu inscenaci k výběru do
programu národní přehlídky. Může doporučit inscenaci, která se z důvodu
onemocnění či jiných závažných příčin nemohla zúčastnit postupové přehlídky a
inscenační výsledek převyšuje či je srovnatelný s inscenací, kterou z postupové
přehlídky doporučila odborná porota. Obdobně mohou uplatnit svá doporučení
k výběru do programu národní přehlídky zájmové divadelní organizace a odborná
rada NIPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo.
Inscenaci je třeba na postupovou přehlídku přihlásit prostřednictvím přihlášky,
která je přílohu těchto propozic (také ke stažení na www.divadylko-nadlani.cz).
S přihláškou je třeba souběžně odeslat tyto přílohy:


osoby a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby apod.;



textovou předlohu inscenace;



slovo o souboru do programové brožury;



slovo o inscenaci a autorovi (autorech) do programové brožury;



fotografie z inscenace, použitelné pro tisk a propagaci.

Přihlášku včetně příloh odešlete na adresu:
Divadýlko na dlani
Petr Matoušek
Fortenská 508
294 01 Bělá pod Bezdězem
tel.: 739 017 581, e-mail: info@divadylko-nadlani.cz.
Uzávěrka přijetí přihlášek je 31. 3. 2017. Za přijaté budou považovány pouze
přihlášky doručené včetně požadovaných příloh.
Program přehlídky stanoví programová rada přehlídky Popelka na dlani. Při svém
výběru zohledňuje dramaturgický záměr přehlídky, kvalitu inscenací a také
prostorová omezení jeviště, na kterém se přehlídka uskuteční. Programová rada je
povinna odmítnout návrhy, které průkazně nerespektují koncepci krajské postupové
přehlídky a národní přehlídky a vymezení účasti souborů a jejich inscenací.

Rozhodnutí programové rady je závazné včetně pořadí označených náhradníků,
respektive inscenací, které nemusejí být do programu zařazeny.
Pořadatelé si vyhrazují právo určit hrací termíny zúčastněných souborů.
Počet představení je omezen pouze časovou dotací a kapacitou sálu.
VI. Závěrečná ustanovení
Popelka na dlani se uskuteční v Divadýlku na dlani v Mladé Boleslavi.
Se soubory zařazenými do programu přehlídky uzavře pořadatel přehlídky smlouvu
o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru
v Mladé Boleslavi. Pořadatelé spatřují v účasti souborů po celou dobu trvání
přehlídky jednu ze základních podmínek její smysluplnosti, a jsou proto připraveni
souborům tuto účast umožnit.
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být
přehlídka odvolána.

Petr Matoušek
ředitel přehlídky

