„Podívaná 2018“ – 6 . ročník
23. 3. 2018 Nový Jičín
s postupem na Krajskou přehlídku dětského divadla 2018
Ostravská lokálka 2018, termín 14. 4. -15. 4. 2018

místo:

Divadlo loutek Ostrava, Pivovarská 15, Ostrava

pořadatel Krajské přehlídky:: THeatrludem ve spolupráci s Divadlem loutek Ostrava

Organizátor oblastní přehlídky dětského divadla Podívaná 2018:
Školní družina při ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189,
příspěvková organizace
Městské kulturní středisko, Nový Jičín

Přehlídka proběhla dne 23. 3. 2018- Beskydské divadlo, malý sál

Zahájení přehlídky: 23. 3. 2018 – 9:00, malý sál
Ukončení přehlídky, vyhodnocení: 23. 3 2018 – 16:30, malý sál BD

Porota ve složení: BcA. Pavlína Wolfová
Radka Grofová
Jan Geryk

HODNOCENÍ PŘEHLÍDKY

V pátek 23. března 2018 proběhl v malém sále Beskydského divadla v Novém
Jičíně již 6. ročník Oblastní divadelní přehlídky „Podívaná“ s postupem na
Krajskou přehlídku dětského divadla2018, která se bude konat dne 14. - 15. 4.
2018v Ostravě.

Přehlídky, jejímiž organizátory byla Školní družina při ZŠ
FloiriánaBayera,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace a
Městské kulturní středisko v Novém Jičíně, se zúčastnilo celkem 5 dětských
divadelních souborů (66herců a hereček).
V průběhu dne bylo odehráno celkem 5 představení,dále dvě nesoutěžní
představení - Mistr Improvizace, Na prknech. Tyto nesoutěžní představení
ztvárnili na jevišti herci a herečky přítomných souborů ( nácvik v průběhu
dopoledních a odpoledních dílen).

Všechna představení hodnotila odborná porota ve složení BcA. Pavlína
Wolfová, Radka Grofová a Jan Geryk. Představení bylo hodnoceno se všemi
členy divadelních souborů ( vedoucí divadelních souborů a mladí herci,
herečky), dále formou společného setkání všech zúčastněných v průběhu
přehlídky ( " Ohlédnutí" ).

Nedílnou součástí přehlídky byly po celou dobu také pracovní dílny pro všechny
přítomné, kterých se s nadšením aktéři přehlídky v hojné míře zúčastnili. Dílny,
které se nesly v tanečním a výtvarném duchu provázela Naděžda Navrátilová a
Mgr. Kristýna Matýsková.

Součástí přehlídky bylo vyhlášení Mistra improvizace ( přítomní
„improvizovali“ na zadané téma, které museli zpracovat v časovém limitu.
„Mistrem improvizace“ (největší úspěch) se stali členové DDS Fantazie Nový
Jičín. V průběhu výtvarných dílen si zúčastnění dotvářeli divadelní masky.
Hlasování o nejpovedenější masku proběhlo z řad návštěvníků divadelních
představení, pomocí " kamínků " dali hlas masce, která se jim nejvíce líbila.

Výsledky Oblastní přehlídky dětského divadla „Podívaná 2018" - 6. ročník

Nominace do krajského kola:
Soubor : DDS Fantazie Nový Jičín ( MKS Nový Jičín )
Název představení: Jeskyně
Vyjádření poroty:
- nápadité zpracování jednotlivých prostředí
- vyvážený herecký projev
-kompaktní divadelní útvar

Doporučení do širšího výběru krajského kola:

1.
Soubor : PeŘiNy ( ZŠ Komenského 66, Nový Jičín)
Název představení: Posel hydrometeorologického ústavu )
Vyjádření poroty:
- výrazné autorské zpracování předlohy
- čistý herecký projev

2.
Soubor : Rebelové ( ZŠ Komenského 66, Nový Jičín )
Název představení: Coteď snámi bude?!!
Vyjádření poroty:
-hravé zpracování námětu
- oceněný skupinový výkon

Všechny zúčastněné soubory obdržely účastnické listy, předána byla ocenění
poroty:

Soubory:
Soubor PeŘiNy - Posel hydrometeorologického ústavu
- za autorský počin
Soubor Bez Hranic - Cizinka
- za autentický skupinový herecký výkon
Soubor ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice - Vlaštovky
- za působivé představení
Soubor Rebelové - Co teď s námi bude ?!!
- za věrohodné zpracování života jednoho dramaťáku

Jednotlivci:
Dáša Kňicová - za přirozený herecký projev
Barbora Horváthová - za odvahu a pěknou hereckou práci
Gabriela Kotlárová - za pěknou hereckou práci
Barbora Šrubařová - za autorskou práci v souboru Bez Hranic
Kristýna Tischlingerová- za herecký projev

Věra Matýsková
V Novém Jičíně dne 23. 3. 2018

