
Rozpis hlavních zkoušek na představení POPELKA:

Baletní sál I (ve škole)

sobota   17. 6. 2023 09,00 – 12,00 obsazení 2 na 25.6.2023 od 18,30 hod.
neděle   18. 6. 2023 09,00 – 12,00 obsazení 1 na 25.6.2023 od 13,30 hod.
pondělí 19. 6. 2023 15,00 – 18,00 obsazení 3 na 26.6.2023 od 10,00 hod.
úterý 20. 6. 2023 VOLNO
středa 21. 6. 2023 15,00 – 18,00 obsazení 4 na 26.6.2023 od 18,30 hod.
čtvrtek 22. 6. 2023 VOLNO
Nástup pro Popelku, Macechu, Sestry, Otce, Trhovkyně, Pekařku, Cukrářku, Švadlenky, Květinářky 
a Ševce vždy 15 min. před začátkem zkoušky. 

Divadlo Bravo! (bývalé Branické divadlo, Branická 411/63, Praha 4)

23. 6. 2023 14,00 – 16,30 hod. obsazení 1 na 25. 6. 2023 od 13,30 hod.
16,30 – 19,00 hod. obsazení 2 na 25. 6. 2023 od 18,30 hod.

24. 6. 2023 09,00 – 13,00 hod. obsazení 3 na 26. 6. 2023 od 10,00 hod.
15,00 – 19,00 hod. obsazení 4 na 26. 6. 2023 od 18,30 hod.

Nástup pro všechny vždy 30 min. před začátkem jejich zkoušky.

Žáci, kteří se nemohou těchto zkoušek zúčastnit, jsou povinni svou nepřítomnost dopředu 
nahlásit,  protože  s  největší  pravděpodobností  kvůli  tomu  nebudou  moct  vystupovat  na 
představeních!  Mimo vypsané zkoušky na sále I a jevištní zkoušky probíhá nácvik i v běžných 
vyučovacích  hodinách.  Veškeré nepřítomnosti  je třeba omlouvat  předem vyučujícímu,  aby bylo 
možné  individuálně  posoudit,  zda  je  to  řešitelné,  nebo  budou  důvodem  pro  vyřazení  žáka  z 
účinkování v představení.

Nazkoušení  dětského  představení  na  profesionální  úrovni  je  natolik  náročné,  že  není  v 
našich  silách  vyhovět  žádostem  o  změny  v  obsazení.  Vynakládáme  maximum  úsilí,  aby  si  v 
představení zatančili všichni žáci a to v rolích, které jsou adekvátní jejich věku a schopnostem.

Žáci,  kteří nebudou účinkovat v představení,  se také účastní nácviku, jen zkoušky mimo 
běžnou výuku jsou pro ně dobrovolné.

Děkujeme za pochopení.

POZOR, běžná výuka mimo kurzů pro dospělé se od 19. června již nekoná.
Budou probíhat pouze zkoušky na představení a zápisy na školní rok 2023/2024!


