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Milí, milé, milá,
výroční zprávu za minulý rok jsem uváděl tím, že
představení jsme v tom roce mnoho neodehráli (a
v dalším roce se jistojistě polepšíme), ale že jsme
alespoň zorganizovali druhý ročník našeho festivalu
divadelníBAF! Nyní mohu napsat, že jsme zvládli obojí
– polepšit se a hrát jako o život, i třetí ročník našeho
festivalového dítěte.
Co se hraní týče, zvládli jsme toho dost – odehráli jsme
tři hry, dobyli jsme Prahu s Potopou (stylově v době
velké povodně), zahráli si na JAMU (některým se tak
alespoň tímto splnil jejich sen), v parku, v kavárnách,
na festivalech i jen tak. Pěkné to bylo. Jen houšť a větší
kapky!
Naše festivalové dítko, divadelníBAF! 2013, se v mnohém
povedl, letos jsme například měli nejlepší porotu za
všechny ročníky, nebo se povedlo přivést výborné polské
divadlo, byť s organizací nám několik věcí nevyšlo. Tedy,
i letos máme kde se polepšovat. Jistě to vyjde!
A závěrem, milí zbloudilí do textu této výroční zprávy,
tu příští již bude psát někdo jiný. Někdo, kdo narozdíl
ode mne bude členem a principálem divadla poPUD. Mé
kroky již povedou jinam. Kam přesně, nevím. Jinam.
Ať se Vám daří, a někde někdy zase! Třeba na festivalu!
Alexandr Průša
Principál

Kdy a kde jsme hráli
6. března | Café Paradigma | Brno
Potopa (veřejná generálka)
8. března | Kulturní dům – Sokolovna | Slavičín
Potopa (přehlídka Valašské křoví)
8. dubna | kavárna Trojka | Brno
Potopa
23. dubna | atrium FSS MU | Brno
Potopa
24. dubna | Café Laundry | Brno
Potopa (Brněnský lunapark aneb Divadlo ke kávě)
2. května | Anděl Café | Brno
Potopa (Brněnský lunapark aneb Divadlo ke kávě)
15. května | FF MU | Brno
aktovky (SemestrEND)
30. května | JAMU | Brno
Potopa (S. I. T. K. O. 2013)
7. června | K4 | Praha
Potopa

24. listopadu | Café Paradigma | Brno
3 + 1 s Antonem Pavlovičem (divadelníBAF! 2013)
27. listopadu | Café Paradigma | Brno
3 + 1 s Antonem Pavlovičem
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18. června | Lužánecký park | Brno
Potopa aneb piknik v trávě, divadlo na stromě
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Občanské sdružení
Členy k 1. březnu 2014 sdružení jsou: Jana Běhalová, Jakub
Černík, Adam Faik, Ondra Halámek, Ivana Holzbauerová,
Lukáš Jedlička, Nikola Krejčířová, Alexandra Nemčovská,
Zuzana Neuvirtová, Jiří Petrů, Alexandr Průša, Klára Slivoňová,
Pavel Studeník, Petra Ševčovičová, Iveta Urbánková, Roman
Vido.
Orgány sdružení:

Alexandr Průša
Principál
Jakub Černík
Účetní
Nikola Krejčířová
Fundraiser

Organizační tým pro přípravu festivalu divadelníBAF!:
Alexandr Průša, Nikola Krejčířová
Sídlo sdružení:
Adam Faik
Rousínov
Habrovanská 377/12
PSČ 683 01
IČ:
22878742

divadelníBAF!
V roce 2013 jsme uspořádali třetí ročník festivalu amatérských
divadel – divadelníBAF! Konal se 21.–24. listopadu v CVČ
Lužánky, Kabinetu MÚZ a Café Paradigma. Patronem
třetího ročníku byl Pavel Trtílek. Festival získal významnou
finanční podporu od Nadace Vodafone Česká republika a od
Ministerstva kultury České republiky.
Festivalu se zúčastnilo 13 souborů se 14 inscenacemi. Pozvání
přijali divadelníci z Opole a dva slovenské soubory (BeláDulice, Nové Mesto nad Váhom). Zúčastnily se též soubory z
Brna, Prahy, Prostějova a Mostu.
Představení festivalu dohromady navštívilo asi šest set
diváků.
Každé představení bylo zhodnoceno v rozborovém semináři,
kde se k němu mohli vyjadřovat jak diváci, tak jiní divadelníci,
tak také letorský sbor. V něm zasedli divadelní odborníci. V
‘porotě’ byli: Lukáš Kopecký, student pátého ročníku režie
na JAMU, Vítězslav Větrovec, režisér, a Kateřina Baranowska,
scénografka a výtvarnice.
Třetí ročník také přinesl jednu dopolední dílnu vedenou
Pavlem Trtílkem, zaměřenou na práci s veršem.
Informace a články o festivalu přinesly například deník Mladá
fronta Dnes (brněnská mutace), časopis Amatérská scéna
nebo Česká televize Brno.
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Velký dík všem, kteří se na festivalu podíleli a pomohli mu
na svět!
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Finance
Největší a vlastně jediné finanční operace přinesl festival
divadelníBAF!.
Získali jsme grant od Nadace Vodafone Česká republika a od
Ministerstva kultury České republiky. Z prvého jsme vyčerpali
53 058,2 Kč (především jako odměnu lektorům, cestovné
souborům, za pronájem míst pro představení i ubytování,
občerstvení pro vystupující soubory, tisk a další). Ze druhé
jsme vyčerpali částku 5 000 Kč na pronájem prostor. Za
vstupné jsme utržili 3 886 Kč. To zůstává pro příští ročník
festivalu.
Grafiku a plakáty pro festival zdarma vytvořil Matěj Málek,
přičemž vyšel z loga od Víti Zemčíka.
Festivalový spot zdarma natočil a sestříhal Tomáš Hůsek.
Přihlášku do polštiny zdarma přeložil Tomáš Velička.
Web zdarma spravoval Jan Martinek.
Organizátoři i redakce zpravodaje věnovali svůj čas a svou
energii bez nároku na odměnu.
Materiálně festival podpořily (děkujeme!):
Copy General – sleva na tisk plakátů a zpravodaje
restaurant Na Švábce – obědy a večeře pro lektory
Fakulta sociálních studií MU – zapůjčení světel
Divadélko Na stromě – zapůjčení zvukové techniky

Výroční zpráva
autoři textu:
Krejčířová

Alexandr

Průša

a

Nikola

sazba a grafika: Alexandr Průša
foto: Jiří Petrů (titulní strana, strana 4, poslední
strana), Ivana Hrubešová (2), Alexandr Průša
(3, 5, 6, 7).
byla publikována v květnu 2014 (v elektronické
podobě)

divadlo poPUD, o.s.
http://popud.cz/
http://www.facebook.com/divadlopoPUD
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