KONKURZ DO
DIVADLA TANDEM

Ahoj,
Na nasledujúcich stranách Ti píšeme informácie k nášmu
konkurzu a fungovaniu divadla.
Možno sa pýtaš, na čo sú teraz potrebné, ale vieme, že po
prečítaní sa dokážeš rozhodnúť, či sa do toho chceš pustiť
rovnakým spôsobom ako my.

Poďme na to! 

Informácie ku konkurzu

Hľadáme trvalých členov, budúce spolupráce i ľudí do zákulisia
od 18 - ∞ rokov.
Konkurz prebehne 14.09.2020 v priestoroch Domu kultúry Lúky v Petržalke.
Pri hlavnom vchode Ťa budeme usmerňovať.
Registrácia bude v časoch 16:45 - 17:15. Následne začíname s vystúpeniami.
Na konkurze je potrebné zostať do konca kvôli vyhláseniu výsledkov.
Predpokladaný čas ukončenia je 20:30.
Odporúčaná MHD zastávka: Lúčanka

V samostatných
povinné

dokumentoch

dramatické

texty,

sú

priložené

z ktorých

sa

je

potrebné naspamäť naučiť a divadelne pripraviť:
 1 monológ podľa pohlavia
 Oba dialógy určené pre dané pohlavie

+ dobrovoľný výber
(pokiaľ nechceš predviesť nič navyše, najbližšie riadky
môžeš preskočiť)

 1 monológ podľa vlastného výberu
 1 – 2 piesne podľa vlastného výberu
 Tanečnú sekvenciu podľa vlastného výberu
 Mimoriadne schopnosti

Vyplnenú prihlášku spoločne s fotografiou, dotazníkom a prípadným hudobným
podkladom (voliteľné) je potrebné zaslať na divadlotandem@gmail.com najneskôr
do 12.09.2020.
Pokiaľ sa chceš doprevádzať na hudobnom nástroji alebo mať špeciálne
pomôcky pre svoje vystúpenie, je potrebné si ich priniesť.
Porota určuje poradie i počet vystúpení zúčastnených, preto sa môže stať, že
nepredvedieš všetko, čo máš pripravené.

Informácie k fungovaniu divadla

Našou ambíciou je sa neustále posúvať vpred nielen pomocou tradičných
predstavení, ale aj formou „hosťovačiek“, spolupráce s ľuďmi z oboru, organizácie
animačných akcií, účasti na workshopoch, atď.
Naši členovia dostávajú okrem skúšok priebežne herecké hodiny, kde majú
možnosť zlepšiť svoje zručnosti a zároveň je na nich, koľko času a investície sú
ochotní do vlastného zlepšovania mimo divadla venovať.
Vďaka rozrastajúcim sa spoluprácam máme možnosť v budúcnosti vytvárať
workshopy za zvýhodnené ceny.
Záleží nám na tom, aby sa každý náš člen posúval ďalej a preto do neho
investujeme vlastné úsilie i čas.
Dôležitá je pre nás organizácia a preto je potrebné, aby si aj Ty bol príkladom,
ktorý si bude svoju „prácu“ robiť zodpovedne. Znamená to, že prídeš načas,
pripravený a budeme sa môcť na Teba spoľahnúť. Jedná sa o voľnočasovú
aktivitu, za ktorú nemáme zaplatené, ale vďaka spomínaným faktorom sme ju
schopní robiť pravidelne a v niektorých prípadoch si za ňu niečo „zobrať do
vrecka“, čo je príjemným spestrením záľuby, pre ktorú žijeme.

Plán divadla je známy na niekoľko
mesiacov dopredu, k čomu máš
nepretržitý prístup a vieš, kedy sú
skúšky, predstavenia i iné akcie.
Štandardné

skúšanie

prebieha

v pondelky a utorky od 17:30 –
20:00. V mimoriadnych prípadoch
sa

predlžujú

do

20:30

alebo

začínajú o pár minút skôr, o čom
dostaneš

v dostatočnom

predstihu informáciu. Tvoja účasť
je potrebná len na tých, ktoré sa
Ťa

týkajú.

Zároveň

získavaš

individuálne skúšanie s režisérom,
kde

s Tebou

rozoberie

Tvoju

postavu a pripraví Ťa na praktické
javiskové skúšanie.
Každý z nás hlási dopredu termíny, kedy sa divadlu nemôže venovať a preto je
možné plán primerane usmerňovať.
Naším spoločným príspevkom je 5 € mesačne. Financie sú následne využité na
chod divadla.
Keďže rozlišujeme „divadelný“ a „súkromný“ vzťah, v prípade hádky na skúške sa
Ti nestane, že Tvoj kamarát s Tebou po hádke v divadle neprehovorí. Niekedy je
to náročné, ale vďaka tomu máme možnosť ponúkať našim divákom
plnohodnotné predstavenia a zlepšovať, čo milujeme.

Tešíme sa na Teba
a
v prípade akýchkoľvek otázok nám píš na
divadlotandem@gmail.com.

