
 

 

 

Hanácký divadelní máj 
seminář „Jídlo na jevišti a v myslích diváků“ 

 

 

 I v letošním roce se realizační tým Hanáckého divadelního máje rozhodl pro „divadelní 

veřejnost“ připravit doprovodnou akci přehlídky v podobě semináře. 

Přihlásit se do něj mohou jednotlivci i menší skupinky ze souborů. 

 

Seminář povede v letošním roce pan Josef Morávek absolvent JAMU. Pracoval jako režisér v 

divadlech v Hradci Králové, Plzni a v Brně, s přáteli v Praze založil zájezdové, kočovné, 

pouliční divadlo pro svobodnější volbu repertoáru. Působil také jako režisér, umělecký šéf 

Městského divadla Zlín a ředitel Vyšší odborné umělecké školy ve Zlíně.   

 

Působil také jako člen odborné poroty na Hanáckém divadelním máji.  

 

Pro naši letošní přehlídku připravil seminář s názvem  

 

„Jídlo na jevišti a v myslích diváků“ 

 
Dílna inscenátorů v rámci divadelního festivalu Hanácký divadelní máje. 

 

Třídenní intenzivní soustředění, společné a vzájemné ostření inscenačních dovedností a talentů, 

zejména práce s pozorností a temporytmem. 

 

Účastníci dílny si prohlédnou své vlastní divadelní nářadí, ověří si, jak s jevištní pozorností a 

představivostí již pracují a jak ji mohou rozvíjet, jak změny maličkostí mohou působit, jak 

užitečné jsou překážky v jevištním jednání. Vyzkoušíme si, že pokud jde o jídlo v divadelním 

představení, opravdové není to na jevišti (ať reálné, imaginární či rekvizita), ale to, které se 

stane pokrmem v myslích diváků. 

 

Čekají nás celodenní kolektivní práce v příjemném prostoru Němčické fary a farní zahrady, 

večerní festivalová představení a společné noční rozhovory. 

 

Hanácký divadelní máj již pravidelně zakončuje krátké představení, které je výstupem z režijní 

dílny. Příprava představení v milém časovém tlaku vyvolá užitečný turboefekt pro intenzivní 

práci. 

Pozornost a temporytmus jsou dva konce kouzelné divadelní hůlky a vstřícné festivalové 

publikum je vhodné i k odvážnějším režijním pokusům.  

 

 
Věříme, že pro všechny zájemce je to seminář zajímavý a přínosný pro další práci v 

ochotnickém divadle. 

 

Seminář bude probíhat ve dnech 5. května - 7. května 2016. Všechna představení 

přehlídky v době průběhu semináře jsou v ceně kurzovného, které činí 150,-Kč. 



 

 

 

Pokud budete mít zájem se našeho semináře zúčastnit, zašlete vyplněnou přiloženou 

přihlášku do 22. dubna 2016 na adresu uvedenou na přihlášce.  

 

Další potřebné informace můžete získat na adrese 

kultura@nemcicenh.cz  , www.nemcicenadhanou.cz – kultura/Hanácký divadelní máj 

tel: 603 263 088 

 

Přihlášku odešlete na adresu: 

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

   

„Zlomte vaz!“.  

 

Za realizační tým Ing. Jana Oulehlová, kulturní referent 

mailto:kultura@nemcicenh.cz
http://www.nemcicenadhanou.cz/

