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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
NDM hledá cestu ke spolupráci divadel a škol 
 
V Ostravě 10. 3. 2014 
 
Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě se rozhodlo podnítit partnerskou spolupráci 
divadel a škol uspořádáním sympozia „Cesty ke spolupráci divadel a škol v českém 
a německém kontextu“. 
Symposium připravuje Národní divadlo moravskoslezské ve spolupráci s Ateliérem pro děti 
a mládež při NDM: „Jednou z priorit mého působení v NDM je vytvářet prostor pro konfrontaci 
a setkání mladých lidí se současným dramatickým uměním,“ uvádí ředitel NDM Jiří Nekvasil. 
Tématem sympozia je hledání možností spolupráce divadel a škol a inspirace jak německou, 
tak českou praxí v této oblasti: „Rozdíly v podmínkách a v přístupu ke vzdělávání dramatickým 
uměním jsou v českém a německém kontextu odlišné, sympozium poskytne odborné veřejnosti 
inspiraci německou i českou praxí, vyvolá mezioborovou debatu a podnítí spolupráci divadel, škol 
i nezávislých organizací,“ vysvětluje divadelní lektorka NDM Tereza Strmisková a dodává: 
„V Německu mají projekty spolupráce divadel a škol dlouholetou tradici. Od doprovodných 
workshopů  k divadelním inscenacím, přes inscenační tvorbu umělců s dětmi a mládeží, 
k dlouhodobým projektům spolupráce, jejichž účastníci mají příležitost dopodrobna poznat 
a na vlastní kůži zakusit divadelní provoz. Přestože v České republice není spolupráce divadel 
a škol v současné době tolik rozvinutá, některá česká divadla si uvědomují potřebu vychovávat 
si v příznivcích z řad dětí a mládeže své budoucí diváky.“  
Program konference obsahuje odborné příspěvky, prezentace a workshopy zahraničních i českých 
referentů a lektorů, diskuse i návštěvu divadelního představení. Sympozium je určeno divadelním 
ředitelům, dramaturgům, nezávislým umělcům, lektorům, pedagogům, zástupcům neziskových 
organizací, akademickým pracovníkům i politickým zástupcům. Sympozium proběhne 
10. a 11. 4. 2014 v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, zájemci o účast 
na konferenci se mohou přihlásit do 1. dubna 2014 na kontaktní adrese konference@ndm.cz.  
Projekt finančně podpořil Českoněmecký fond budoucnosti a Statutární město Ostrava a proběhne 
za podpory a účasti Goethe institutu a NIPOSu.  
Více informací o konferenci naleznou zájemci na webových stránkách: 
http://www.ndm.cz/cz/stranka/164-sympozium-cesty-ke-spolupraci-divadel-a-skol-v-ceskem-a-
nemeckem-kontextu.html. 


