Rozpis hlavních zkoušek na představení Broučci:
Baletní sál I (ve škole)
sobota

9. 6. 2018

neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

10. 6. 2018
11. 6. 2018
12. 6. 2018
13. 6. 2018
14. 6. 2018

09,00 – 12,00 obsazení 1 na 17.6.2018 od 13,30 hod.
14,00 – 17,00 obsazení 2 na 17.6.2018 od 18,30 hod.
VOLNO
15,00 – 18,00 obsazení 3 na 18.6.2018 od 10,00 hod.
VOLNO
15,00 – 18,00 obsazení 4 na 18.6.2018 od 18,30 hod.
VOLNO

Salesiánské divadlo (Kobyliské nám. 1)
15. 6. 2018
16. 6. 2018

14,00 – 16,00 hod.
16,00 – 20,00 hod.
09,00 – 13,00 hod.
15,00 – 19,00 hod.

obsazení 3 na 18. 6. 2018 od 10,00 hod.
obsazení 1 na 17. 6. 2018 od 13,30 hod.
obsazení 2 na 17. 6. 2018 od 18,30 hod.
obsazení 4 na 18. 6. 2018 od 18,30 hod.

Přesné časy začátků a konců zkoušek pro jednotlivé účinkující budou průběžně
upřesňovány, ale je třeba již dopředu počítat s tím, že všichni účinkující musí být v tuto dobu k
dispozici. Ti, kdo se nemohou těchto zkoušek zúčastnit, nemohou tudíž vystupovat ani na
představeních!
Mimo jevištní zkoušky a vypsané zkoušky na sále I. probíhá nácvik i v běžných
vyučovacích hodinách. Veškeré případné nepřítomnosti je třeba omlouvat předem vyučujícímu, aby
bylo možné individuálně posoudit, zda nebudou důvodem pro vyřazení žáka z účinkování v
představení. Neomluvené absence žáků budou důvodem k takovému vyřazení zcela automaticky.
Upozorňujeme, že účinkování žáků v představeních není rozhodně nárokovatelné a je
pouze odměnou za dobré studijní výsledky. Nazkoušení dětského představení na profesionální
úrovni je natolik náročné, že není v našich silách vyhovět žádostem o změny v obsazení. Snažíme
se přednostně vyjít vstříc sourozencům, aby mohli tančit na stejném představení. 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 budou také účastnit nácviku, jen zkoušky
mimo běžnou výuku jsou pro ně dobrovolné.
Děkujeme za pochopení.

Termíny představení v Salesiánském divadle:
17. 6. 2018 od 13,30 hod. - obsazení 1
17. 6. 2018 od 18,30 hod. - obsazení 2
18. 6. 2018 od 10,00 hod. - obsazení 3
18. 6. 2018 od 18,30 hod. - obsazení 4
Pro účinkující je nástup vždy 2 hodiny před začátkem představení.

POZOR, běžná výuka mimo kurzů pro dospělé se od 11. června již nekoná.
Budou probíhat pouze zkoušky na představení a následně zápisy na školní rok
2018/2019!

