TISKOVÁ ZPRÁVA
O prázdniny v „Národním“ je opět mimořádný zájem!
V Ostravě 5. 8. 2014
V prostorách Divadla Antonína Dvořáka vrcholí přípravy letních workshopů pro studenty,
které Národní divadlo moravskoslezské připravuje ve spolupráci s Ateliérem pro děti
a mládež při NDM.
O prázdniny v Národním divadle moravskoslezském je opět mimořádný zájem. Padesátka mladých
studentů se rozhodla strávit svůj volný čas v prostorách divadla, aby v sérii workshopů okusila
profese, které jsou základem při tvorbě divadelní inscenace: „Na workshop jsem se přihlásila hlavně
proto, že chci zase o něco rozšířit své znalosti, poznat nové lidi a taky zůstat o prázdninách aktivní,“
uvedla studentka Karolína.
První z projektů určený pro studenty ve věku od 16 do 19 let se uskuteční 11. – 13. srpna 2014
pod názvem JAK SE DĚLÁ DIVADLO?. V rámci projektu vyzkouší studenti scénografii, herectví,
režii a dramaturgii: „Výchozím materiálem pro náš workshop bude text, se kterým se dá velmi
libovolně pracovat, jsou v něm stovky zárodků malých situací, může sloužit k jevištní improvizaci,
ale také jako dramaturgická, režijní i scénografická inspirace...,“ přibližuje workshop dramaturgyně
Dagmar Radová. Mimo ni se studenti mohou těšit na režiséra a šéfa činohry NDM Petera Gábora,
herečku Renátu Klemensovou a scénografa Davida Baziku. Během tří dnů účastníci vytvoří
krátký divadelní tvar, výstup z workshopů, který budou na závěr prezentovat pro spřátelené
publikum ve zkušebně Divadla Antonína Dvořáka: „Pro starší mládež jsme náročnost i nabídku
workshopu rozšířili, posunuli dál, zaměřujeme se více na jednotlivé divadelní profese. Přestože
budou účastníci zpočátku rozděleni do skupin podle svého zájmu, cílem workshopu je nakonec
spolupracovat. Účastníci dostanou jedinečnou příležitost vyzkoušet si, co tvorba divadelní
inscenace v tvůrčím týmu přináší,“ dodává divadelní lektorka NDM Terza Strmisková.
Pro zájemce ve věku od 12 do 15 let je v termínu 18. – 20. srpna 2014 připravena letní herecká
škola STAŇ SE HERCEM!. Škola je určena všem mladým divadelním nadšencům, kteří si chtějí
vyzkoušet, jaké to je být hercem v divadle, láká je poznat, jací jsou herci NDM, když zrovna nestojí
na jevišti, touží proniknout do divadelního zákulisí a poznat nové kamarády s podobnými zájmy:
„Mám moc ráda herectví. Nejradši mám pocit, když stojím na jevišti, a ostatní hltají má slova, ráda
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rozesmávám lidi nebo také se ráda vžívám do jiných rolí, představuji si, jaké by to bylo být někým
jiným – takové odpoutání od vlastních starostí. A ráda bych se na LHŠ něčemu přiučila, a to přímo
od profesionálů,“ svěřila se studentka Pavla. Workshopy proběhnou ve zkušebně Divadla Antonína
Dvořáka pod vedením herců NDM Ivana Dejmala a Martiny Šnytové a lektorky Ateliéru pro děti
a mládež Radany Otipkové.
Workshopy jsou realizovány s podporou statutárního města Ostrava.
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