LETNÍ DIVADELNÍ DÍLNA
Pořadatel:
Kde:
Pro koho:
Kdy:

Divadlo Kapsa Andělská Hora
dům Chopin, Hlavní 47, Mariánské Lázně (hudební síň nebo nádvoří – dle počasí)
pro děti ve věku 6 – 16 let, se zájmem o divadlo
červenec 2018 - ve dvou termínech: 9. – 15. 7. 2018 a 16. - 22. 7. 2018
LDD se uskuteční jako součást letní pohádkové akce s názvem Kapsa plná pohádek

Za kolik:

1.700,- Kč / jeden turnus / jedno dítě

CO NA DĚTI ČEKÁ?
každý den:
8.30 - 9.00
9.00 - 16.00

sraz v domě Chopin
jedna dopolední a jedna odpolední svačina, teplý oběd, dostatek pití
program: rozmlouvadla, hry, pohybová cvičení, příprava kostýmů a rekvizit, nácvik
pohádky
16.00 -16.45 pohádka, která se uskuteční v DCH v rámci akce Kapsa plná pohádek (pro účastníky LDD
vstup zdarma)
Tyto pohádky budou mít pohyblivý začátek - střídavě od 10.00 a 16.00 hodin. V případě, že se plánovaná
pohádka uskuteční v 10.00, bude program LDD přizpůsoben a dílna ten den končí v 16.00 hodin.
Podrobný rozvrh účastníci obdrží při osobním setkání.
ve středu:
prodloužené odpoledne (děti zůstávají v dílně až do 18.00 hodin, kdy se k nim přidají rodiče)
- večerní čtení pohádek v Hudební síni domu Chopin (společná akce pro děti a jejich rodiče)
v sobotu
volno
v neděli
16.00 premiéra nacvičené pohádky, která je zařazena do festivalu Kapsy plné pohádek
Děti z Letní divadelní dílny zahrají pohádku napsanou přímo pro ně a v kulisách, které samy vyrobí.
O CO PROSÍME RODIČE?
předem
- předběžné přihlášení dětí (v co nejkratší době) na adrese KIS ML Alena Havrdová, Hlavní 47, ML
nebo e mailem na adrese divadlo@kisml.cz dodání kontaktu, na který můžeme poslat potvrzení
přihlášky
- závazné písemné přihlášení dětí do 30. 5. 2018 na výše uvedené adrese, počet míst je omezen na 15
dětí v každém turnusu
- přihlášky musí obsahovat: jméno, rodné číslo, adresu a věk dítěte; kontaktní osobu, která bude dítě
přivádět a vyzvedávat; důležité informace, které by měli vedoucí dílny o dítěti vědět, vztah dítěte
k divadlu, zdravotní omezení,…
- zaplacení poplatku do 15. 06. 2018 na účet Divadla KAPSA Andělská Hora: 5137940207/0100, jako
variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte, nebo osobně při předání dítěte
v průběhu akce
- zajištění včasného příchodu i odchodu dětí (po domluvě je možné jinak)
- zajistit dítěti s sebou přezůvky a vhodné oblečení, které lze umazat
- nahlášení účasti dítěte i rodičů na středeční „prodloužené“
DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT:
na telefonu
603 164 653 nebo emailem: sarkakleckova@seznam.cz
u paní
Šárky Klečkové, Divadlo KAPSA Andělská Hora (vedoucí projektu)

