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Letní divadelní dílna na Panském dvoře v Telči 

12. - 20. srpna 2016 

 

Město Telč, Divadlo T.E.J.P. a Panský dvůr Telč vás zvou na letní divadelní dílnu, kterou 

společně otevřeme 12. srpna 2016 na Panském dvoře v Telči. 

Dílna pod vedením Jakuba Škrdly (lídra Divadla T.E.J.P.) bude trvat sedm dní, od 12. do 18. 

srpna a její výsledky veřejnost zhlédne v rámci tradičních Historických slavností Zachariáše 

z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 19. a 20. srpna. 

Výsledkem bude originální divadelní představení masek a loutek „Romance o Karlu IV.“, 

které zahrajeme na náměstí Zachariáše z Hradce v rámci Historických slavností a průvodová 

divadelní podívaná „Morality aneb Těm, co přijdou kralovati po mně“, kterou návštěvníci 

zhlédnou v zámeckém parku a na břehu Štěpnického rybníka v nočních hodinách.  

Divadelní představení bude vznikat formou workshopu pod vedením zkušených lektorů, 

vytvoříme tým, který se bude věnovat tvorbě scénáře, režijní tým, tým hudební, scénografický 

…, abychom se dotkli všech složek potřebných ke vzniku divadelního představení. 

Smyslem společné dílny je zasdílet významné výročí 700 let narození jednoho 

z nejvýznamnějších českých panovníků Karla IV. originálním divadelním tvarem a společné 

tvůrčí setkání divadelníků - jak z řad profesionálů, amatérů, zájemců o divadlo či z řad široké 

veřejnosti. 

Závazná přihláška k účasti na dílně a podmínky k účasti na www.tejp.cz  

Divadelní dílnu otvíráme veřejnosti, zúčastnit se může každý, kdo si chce vyzkoušet, jak 

vzniká divadelní představení, nebo chce být součástí společné tvorby, něčemu se přiučit, nebo 

je prostě zvědavý. 

Budeme rádi za účast spolků a sdružení nejen z Telče, ale i z blízkého okolí (ZUŠ, divadelní 

soubory, pěvecké sbory aj.), které by měly chuť a zájem svou dosavadní prací a svými 

zkušenostmi tuto divadelní dílnu obohatit. 

Vedoucím projektu je Jakub Škrdla, za dramaturgické spolupráce Barbory Jandové, v režii 

Kateřiny Duškové. Produkční tým tvoří Jakub Škrdla (Divadlo T.E.J.P.), Kateřina Kodysová a 

Hana Plachá (Panský dvůr Telč).  

 

Těšíme se na Vaši účast!  
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