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Kdo jsme?

Centrum podpory uměleckých aktivit
je tu pro Vás, pro amatérské divadelníky.
Podporujeme, vzděláváme, rozvíjíme, 
propojujeme, radíme, organizujeme…

Na letošní sezónu PODZIM / ZIMA 2019-2020 jsme připravili nabídku 
vzdělávacích akcí, která by Vám měla přinést užitek, smysl a kvalitativní 
posun  ve Vaší umělecké tvorbě.

Začínáme od základů, od „divadelní abecedy“ 
– základů herectví, režie, dramaturgie, scénografie,
divadelní produkce a dalších uměleckých disciplín, 
na které postupně navážeme rozšiřujícími moduly.
Naším cílem je totiž nejen krátkodobé, jednorázové 
vzdělávání, ale i vzdělávání dlouhodobé,
systematické a kontinuální.
Zajistili jsme pro Vás lektorský tým složený 
z renomovaných profesionálů, kteří patří ke špičce 
ve svém oboru a kteří rozhodně mají co předat!

IMPULS Hradec Králové, centrum podpory uměleckých 
aktivit je příspěvkovou organizací zřizovanou 
Královéhradeckým krajem.
Jeho posláním je vytvářet podmínky pro rozvoj 
umělecké tvorby a podílet se na zkvalitnění nabídky
pro aktivní využívání volného času v oblasti kultury.

Další informace:
www.impulshk.cz
facebook.com/centrumumeleckychaktivit
instagram.com/centrumumeleckychaktivit

Kontakt:
Odpovědná osoba: Jaroslav Souček
e-mail: vzdelavani@impulshk.cz
telefon: 603800249

Co jsme pro Vás připravili?
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Anotace

DIVADELNÍ PRODUKCE
aneb Produkční minimum 
pro spolky a soubory

MgA. Tereza Sochová
externí pedagožka Katedry produkce pražské DAMU, 
vedoucí produkce a ředitelka divadla DISK,
produkčně zajišťovala divadelní projekty režiséra 
Jana Nebeského a herce Davida Prachaře, 
ředitelka a výkonná produkční Cabaret Calembour.

Mgr. Michal Zahálka (autorské právo)
dramaturg Městských divadel pražských, překladatel 
z francouzštiny a angličtiny, pracoval 
v autorskoprávní umělecké agentuře Aura-Pont.

Co všechno se skrývá pod pojmem divadelní 
produkce? Jak být kreativní, i když zrovna nestojíme 
na jevišti? Co můžeme dělat, aby byl náš soubor 
jedinečný? Jak na naše představení dovést 
(ty správné) diváky? A jak je to s těmi 
autorskými právy?
Seminář pro každého, kdo někdy přiložil ruku k dílu 
a možná ani neví, že je produkční. Rady, tipy, triky
a třeba i trocha teorie z produkce, managementu, 
marketingu a PR divadelních projektů i tradičních
“kamenných” domů. Praktická tvorba na projektech 
smyšlených i vámi přinesených.

Lektor

2.–3. listopadu 2019
So–Ne: 10.30–17.30 
Centrum uměleckých aktivit
Tomkova 139, Hradec Králové
Cena kurzu: 800 Kč
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Jak ovlivňuje scénografie divadelní svícení?  
A naopak jak využít scénické osvětlení k funkční
scénografii? Zaměříme se na uchopení divadelního 
prostoru s přihlédnutím ke kombinaci všech
podstatných složek divadelní scénografie a možnosti 
při použití scénického osvětlení.
Workshop bude probíhat v divadle Drak. 
Vyzkoušíte si zde všechny základní druhy divadelních
reflektorů a jejich vlastnosti. 
Budeme se zabývat prostorem a jeho kompozicí, 
osaháte si spoustu materiálů používaných pro divadelní 
scénografii a v neposlední řadě zažijete teoretické 
i praktické míchání barev, jejich tónů a psychologického 
vlivu na diváka. 

Anotace

SCÉNOGRAFIE, SCÉNICKÝ 
OBJEKT A SVĚTLO

MgA. Kamil Bělohlávek
výtvarník a scénograf, tvoří pro mnohá divadla v Česku 
i v zahraničí, v současnosti nejvíce pro divadlo
DRAK, divadlo Alfa, Naivní divadlo, divadlo Minor. 
Vystudoval scénografii na katedře scénografie
DAMU v Praze. Držitel Ceny divadelní kritiky 
za scénografii z roku 2017.

Budete mít možnost předem zaslat text s následnou 

odbornou pomocí při řešení konkrétního představení.

Lektor

2.–3. listopadu 
So–Ne: 9.00–17.00
Divadlo Drak, Hlavní scéna 
Hradec Králové
Cena kurzu: 1.600 Kč
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Anotace

HLASOVÁ TECHNIKA 
A JEVIŠTNÍ ŘEČ

MgA. Eva Málková (Spoustová)
herečka, spíkr, dabingová režisérka, dabérka, 
lektorka hlasových disciplín, držitelka několika 
Cen Františka Filipovského za úpravu dialogů 
a dabingovou režii, vyučuje předmět Jevištní řeč 
na DAMU, pracuje v profesionálních divadlech 
jako jazykový a hlasový poradce.

hlas jako vizitka těla – tělová postura v souvislostech – 
střed těla – dech – znělost hlasu v přirozené poloze – 
pohyb jako základ živosti hlasového projevu – výslov-
nost – slovní a větný důraz – frázování – logika sdělení – 
rytmus řeči – podprahová sdělení v projevu

Jak mluvíte? Je vám rozumět? Cítíte se dobře, když 
máte nahlas mluvit, když se máte vyjadřovat,
nebo přednést nějaký text? Když mluvíme, projevujeme 
svou osobnost – hlas a řeč jsou naší vizitkou.
Všichni chceme být vnímáni, slyšeni… Příjemný zvučný 
nosný hlas vzniká díky optimálnímu zapojení
těla. Držení těla ovlivňuje dech. Hlas je jedna z funkcí 
dechu. Ponoříme se do souvislostí mezi tělem,
dechem, hlasem, artikulací, budeme se věnovat výslov-
nosti českých hlásek, českému přízvuku, práci 
s různorodým textem atd..

Lektor

9. listopadu a 7. prosince 
So: 9.00–17.00 
Centrum uměleckých aktivit 
Tomkova 139, Hradec Králové
Cena kurzu: 500 Kč za 1 seminář
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Anotace

ÚVOD DO PRAKTICKÉ 
DRAMATURGIE

MgA. Tomáš Jarkovský
dramaturg, scénárista, ředitel Divadla Drak, 
jako dramaturg a autor spolupracuje 
s Naivním divadlem, Divadlem Alfa, Minor, 
Jihočeským divadlem, Studiem Ypsilon, 
Klicperovým divadlem, Městským divadlem Kladno 
a slovinským LG Maribor, věnuje se také 
televizní scénáristice. Pravidelně se jako porotce 
účastní národních přehlídek amatérského divadla.

Představení dramaturgie jako inscenační složky divadel-
ního díla. Seznámení se základními principy
dramaturgického uvažování při tvorbě inscenace 
a konzultace konkrétních inscenačních záměrů.
Obsah: teoretický úvod s obecným praktickým 
cvičením, následně se lektor bude věnovat konkrétním
jednotlivým doneseným scénářům/tématům účastníků.

Bonus

Prohlídka prostor Divadla Drak s odborným výkladem 
Tomáše Jarkovského!

Lektor

30. listopadu 
So: 9.30–17.30
Centrum uměleckých aktivit
Tomkova 139, Hradec Králové
Cena kurzu: 500 Kč
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Anotace

ZÁKLADY 
ČINOHERNÍ REŽIE

Doc. Mgr. ALEŠ BERGMAN, PhD.
Vedoucí Ateliéru činoherního herectví JAMU Brno, 
pedagog Katedry výchovné dramatiky DAMU Praha, 
režisér Městského divadla ve Zlíně, dramaturg 
HaDivadla Brno, režijní spolupráce s divadly 
v ČR a SR (Divadlo bratří Mrštíků Brno, 
Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Divadlo ABC Praha,
Městské divadlo Brno, Bábkové divadlo Košice).

V rámci čtyř víkendových seminářů budou frekventanti 
kurzu seznámeni teoreticky i v praktických
ukázkách (videoprojekce, praktické ukázky práce 
lektora, samostatná práce a její reflexe) se základy
činoherní režie. Předpokládá se aktivní účast seminar-
istů.

Tematické rozvržení bloků seminářů naleznete 

na druhé straně.

Lektor

LEDEN–DUBEN 2020
Čtyři víkendová setkání po cca 4–6 týdnech
Centrum uměleckých aktivit
Tomkova 139, Hradec Králové
Cena kurzu: 3.600 Kč za celý cyklus
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Tematické rozvržení 
čtyř bloků seminářů:

ZÁKLADY 
ČINOHERNÍ REŽIE

1. blok — Režie a dramaturgie
Obsah: co je režie, režijní vidění, styly režijní práce, 
výběr látky k režijnímu tvarování, analýza látky,
členění, obsah, téma a forma režijních částí, žánr, 
dramaturgicko-režijní koncepce

2. blok — Režie a scénografie
Obsah: scénografie jako prostorově akční předpoklad 
realizace dramaturgicko-režiní koncepce,
aranžmá a mizanscéna, umění mizanscény, scénická 
hudba a prostor inscenace

3. blok — Režie a herec
Obsah: vztah režiséra a herce, herec a postava, 
herec a situace dramatické hry, metody režijního
vedení herecké tvorby, metody herecké tvorby

4. blok — Režie a inscenace
Obsah: fáze zkoušení inscenace, projekt a skutečné 
jevištní dění, vedení dramatického napětí,
atmosféra, temporytmus, svícení jako vypravěč



Anotace

ODBORNÝ PORADCE 
PRO SOUBOR aneb 
než začnete zkoušet...

Mgr. Alexandr Gregar, Ph.D.
vystudoval obor Scénická tvorba a teorie scénické 
tvorby na DAMU Praha, kde přednáší základy manage-
mentu divadla, porotce na přehlídkách amatérského 
divadla, lektor divadelních kurzů,
spolupracuje s řadou východočeských divadelních 
souborů, režíroval více jak čtyřicet inscenací.

Jste začínající soubor? Hledáte hru? Chcete dělat 
divadlo, máte nadšení a elán, ale žádné zkušenosti? 
Pomůžeme vám s realizací vašeho nápadu!

Konzultace nebo odborná pomoc pro začínající soubory 
– od nápadu ke vzniku inscenace
– hledání témat, titulu, obsazení
– jak se to má s autorským právem,
– dramaturgie (práce s vybraným textem…)
– organizace divadelního souboru (herci, technici, 
ostatní složky, právní postavení spolku)
– co je potřeba, než začneme zkoušet (technicko – 
organizační zajištění, výroba, financování atd.)
– osobnost amatérského režiséra a struktura 
jeho činnosti
– vztah herce a režiséra

Lektor

termín, místo: 
dle individuální domluvy 
a potřeb souboru
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