Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II
r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051

Zápis z koordinační schůzky k přípravám projektu Divadelní festival základních škol,
konaného dne 24. 4. 2019 v 15:00 hod. – 18:30 v kanceláři MAP Čáslavsko v Čáslavi.
Přítomni: viz. prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.

Představení Martina Kovaříka.
Body besedy.
Beseda a diskuze.
Praktické informace pro účastnice ohledně příprav divadelního festivalu.

1) Manažer projektu Norbert Kobela zahájil setkání a v krátkosti představil p. Kovaříkovi
projekt divadelního festivalu. Po krátké úvodní ukázce řekl p. Kovařík pár informací o sobě.
Především o svém působení na pozici scénáristy a režiséra v Divadelním souboru Jiřího
Voskovce v Sázavě, dále pak o své divadelní minulosti i plánech do budoucna.
2) Hlavními body besedy byly tyto témata
1. Vznik a důležitost divadla
2. Amatérské divadlo
3. Uvedení divadla dětem, práce s dětmi
3) P. Kovařík mluvil o vzniku divadla (datuje se od pravěku), dále mluvil o vzniku
amatérského divadla. Při té příležitosti upozornil na stránky www.amaterskedivadlo.cz kde je
databáze jak amatérských divadel, tak soutěžních přehlídek. Mezi jednotlivými body besedy
p. Kovařík dělal malou soutěž, kdo uhádne divadelní hantýrku. Například co znamená slovo
mastix (lepidlo na vousy) matrace (paruka), sprcha (světla), fusak (plnovous) a další.

Obzvláště při povídání o práci s dětmi měly účastnice několik podnětných otázek. Na závěr
besedy jsme hovořili o technických záležitostech, které jsou důležité i pro realizaci našeho
divadelního festivalu. Více v dalším bodu.

4) Největší obavy účastnice projevily ohledně ozvučení. Dle nich děti nedokáží mluvit
dostatečně nahlas, a tak přišel p. Kovařík s návrhem zařídit takzvaný ruchový mikrofon který

se zavěsí nad děti a přenáší zvuk do reproduktorů. Jelikož má také většina souborů do
představení zakomponovánu reprodukovanou hudbu, bude nutné zajistit zvukaře s vyhovující
technikou.

Dalším bodem diskuze byla doprava. Na první představení 18.6., které se koná na zahradě
Diakonie Střední Čechy v Čáslavi budou dováženy děti které nejsou z Čáslavi (tzn. Vrdy a
Žehušice) Kulisy převeze nákladní automobil. Paní učitelky mají za úkol zjistit kolik se
pojede podívat na své spolužáky dětí.

Na Státní zámek Kačina dne 22.6. budou dovezeny všechny děti autobusem a s dostatečným
předstihem, rodiče a ostatní diváci se musí přepravit sami.

Poslední koordinační schůzka před konáním divadelního festivalu bude na konci května,
termín bude včas upřesněn tak, aby vyhovoval všem lektorkám.

Schůzka ukončena v 18:30 hod.,
Zapsala:

Schválil:

------------------------------------Denisa Dvořáková

-----------------------Mgr. Norbert Kobela

