
PŘIHLÁŠKA – EVIDENČNÍ LIST INSCENACE 
k účasti  na postupové přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla v Moravskoslezském kraji 

OSTRAVSKÉ BUCHARY 2018 
20. - 25. března 2018, Kulturní dům Ostrava-Michálkovice, Československé armády 309/101

  v rámci XXVII. ročníku celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně 

SOUBOR : 
Název: 
Adresa: PSČ: 
Email: Telefon: 
Adresa internetových stránek souboru: 

VEDOUCÍ SOUBORU: 
Jméno: 
Adresa: PSČ: 
Email: Telefon: 

INSCENACE: 
Název: 

Autor: Překladatel: 

Režie: Dramatizace, úprava: 

Datum premiéry: 

Délka představení (bez přestávky): min. Přestávka ano          / ne minuty: 
Minimální čas na přípravu představení: min. Na vyklizení scény: minut 

(doba na stavění a vyklizení scény musí být bezpodmínečně dodržena!) 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: 
Maximální počet diváků (je-li omezen): Minimální věk diváků (je-li omezen): 
Počet osob nezbytně nutných k realizaci představení celkem: 
Z toho hrajících: celkem mužů: celkem žen: dětí do 15 let: 

V případě jiného požadavku než hracího prostoru jeviště, uveďte požadovaný prostor na sálu a proveďte do 
přílohy jednoduchý nákres, včetně uspořádání hlediště. Mimořádné technické vybavení, které je třeba zajistit 
v místě předem specifikujte (pianino, praktikábly, divadelní tahy apod.): 

Soubor používá vlastní zvukovou  aparaturu: ano          / ne světelnou aparaturu: ano          / ne 

Soubor používá otevřený oheň na jevišti (cigarety, svíčky apod.): ano          / ne 

Doplňující informace (např. den, který nemůže soubor hrát):  



        

 

 
ÚDAJE PRO TISK A PROPAGACI 
Název souboru:       
Název inscenace:       
Scénografie:       
Kostýmy:       
Hudba:       
Hudební doprovod:       
Další spolupráce:       
 
 

Slovo o představení - žánr, charakteristika hry, stručný obsah…  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stručné slovo o souboru (10 – 15 vět):  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby a obsazení (vč. technického personálu):  
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