
              Divadelní soubor Eduarda Vojana Brněnec 

Krajská knihovna v Pardubicích – příspěvková organizace Pardubického kraje    vyhlašují 

                  XVII. ročník krajské přehlídky                                                 

                               venkovských divadelních souborů pro Pardubický kraj 

                                                                                                           
,,Sněhový Brněnec“    

 
8. 4. – 10. 4. 2022, Lidový dům Brněnec - Mor. Chrastová 

 
Je postupovou soutěží na Národní přehlídku venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim 2022. 
Krajská přehlídka se koná z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR . Mohou se jí zúčastnit divadelní 
kolektivy mající sídlo v místě, které má charakter venkovského sídla a nemá více jak 5 000 obyvatel.  
Přehlídka je otevřená, avšak v případě přihlášení souborů ve větším počtu, než umožňují organizační možnosti 
přehlídky, má vyhlašovatel právo nezařadit všechny přihlášené soubory do programu. 

 
Podmínky účasti: 
- soubor se na přehlídku přihlašuje závazně na formuláři přihlášky vydaném vyhlašovatelem, a to ve stanoveném 
termínu 
-  každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací (představením) pouze jedné krajské postupové přehlídky na 
Národní přehlídku venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim 
-  na základě Novely soutěžního statutu regionálních přehlídek činoherního divadla vydané Radou VSVD soubory 
zároveň s přihláškou sdělí pořadateli krajské přehlídky termín premiéry a dalších repríz, aby jej mohli předem 
zhlédnout zástupci vyhlašovatele. U souborů, které se již přehlídky v Brněnci v předchozích ročnících zúčastnily, 
bude forma předvýběru projednána individuálně (DVD, VHS). 

 
Uzávěrka přihlášek:  10. února 2022 

 
Předběžný zájem o přehlídku nahlaste, prosím, co nejdříve telefonicky nebo emailem krpavlasova@gmail.com. 
602 856 905. 
Vyhlašovatel přehlídky jmenuje porotu, jejíž povinností je zhlédnout a zhodnotit všechna představení zařazena do soutěže.  
Hodnocení inscenace: 
1)   O výsledcích přehlídky jsou informováni účastníci neprodleně.  
2)  Odborná porota krajské přehlídky má právo nominace jedné inscenace, dále má právo doporučit  neomezený   
počet inscenací s uvedením pořadí k výběru do programu Národní přehlídky venkovských divadelních souborů 
Krakonošův divadelní podzim.  
3)   Soubory, jejichž inscenace budou nominovány na KDP, či doporučeny na jinou národní přehlídku , budou 
vyrozuměny způsobem odpovídajícím soutěžním řádům těchto přehlídek.  
4)   Porota  a vyhlašovatel  dále  ocení  soubory i jednotlivce v dalších předem nespecifikovaných kategoriích (čestná 
uznání a diplomy za režii, herecký výkon apod.). 
 
Přihlášky přijímá: Krajská knihovna v Pardubicích – odd.regionálních a kulturních služeb, Zuzana Nobilisová nebo  
Hana Cihlová, Pernštýnské náměstí 77, 530 02 Pardubice,  
tel. 466 531 240, e-mail: z.nobilisova@knihovna-pardubice.cz; e-mail: hana.cihlova@seznam.cz 
DS E.Vojana, Kristýna Pavlasová, Bělohorská 147b,  636 00, Brno, tel. 602  856 905 
e-mail: krpavlasova@gmail.com  
www: snehovy-brnenec.cz 
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