
 
 

 

 

 

 

 

V Praze dne 8. 2. 2023 

KALD DAMU vyhlašuje 
Open call o realizaci projektů 

ve školním divadle DISK v sezoně 2023/2024 
 

Do soutěže se mohou přihlásit aktuálně studující studenti všech oborů magisterského studia 
Katedry alternativního a loutkového divadla, včetně studentů se statusem „rozloženo“. 

Přihlášky včetně všech příloh posílejte nejpozději do 10. 3. 2023 elektronicky e-mailem na 
adresu kristyna.jaluvkova@damu.cz 

 

Přihláška musí obsahovat: 
● Popis projektu (název, pedagogický garant, předběžný harmonogram a krátkou synopsi) – 

max. 1 x A4. 

● Rozpracovanou režijně-dramaturgickou koncepci včetně popisu prostorového řešení v divadle 
DISK (zdroje, téma, forma) – max. 1 x A4. 

● Písemné vyjádření hlavního pedagogického garanta projektu - max. 1 x A4. 
 

Harmonogram soutěže: 

● 8. 2. 2023 - vyhlášení soutěže 
● 10. 3. 2023 - uzávěrka přijímání přihlášek 

● 20. 3. 2023 - zasedání výběrové komise, osobní prezentace projektů 
● 27. 3. 2023 - vyhlášení vítězných projektů  

● 20. 10. 2023 – předpokládaná premiéra prvního vybraného projektu, repertoárové uvádění 

cca do jara 2024 
● 15. 12. 2023 - premiéra druhého vybraného projektu, možnost blokového uvádění od 16. do 

19.prosince 2023 a dále možnost odehrát v rámci zimního Procesu a jarního Procesu 2024 

 
Posuzování projektů: 

Přihlášené projekty bude posuzovat odborná komise, složená z pedagogů KALD, zástupců 
divadla DISK a případně přizvaných externích odborníků (ředitelů a dramaturgů divadel). 

Komise bude zvažovat projekty z hlediska: 

● smysluplnosti koncepce, 
● realizovatelnosti v divadle DISK s ohledem na technické, časové a finanční dispozice, 

● schopnosti vytvořit kompletní inscenační tým 
● reflexe garanta, u kterého budou studenti přípravy projektu konzultovat. 

 

Další informace k předkládání projektů: 
● Přihlášením do soutěže předkladatelé potvrzují, že se seznámili s Provozním řádem divadla 

DISK. 
● Informace o technickém vybavení divadla DISK jsou dostupné zde. 

● Technické dotazy týkající se možností divadla DISK konzultujte s Lukášem Briksou 

( lukas.briksa@divadlodisk.cz). 
 

Ing. Mgr. Branislav M a z ú c h 

vedoucí katedry ALD 
Za správnost: Kristýna Jalůvková 
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Prague, 8 February 2023 

KALD DAMU announces 
Open call for the realization of projects 

in the DISK school theatre in the 2023/2024 season 
 
The competition is open to currently enrolled students of all Master's degree programmes of the 

Department of Alternative and Puppet Theatre, including students with "rozloženo" status. 
Applications, including all attachments, should be submitted by March 10, 2023 electronically by 

email to kristyna.jaluvkova@damu.cz 

 
Application must include: 

● Project description (title, pedagogical guarantor, preliminary timetable and short synopsis) - 

max. 1 x A4. 
● Developed directing and dramaturgical concept including a description of the spatial concept 

in the DISK theatre (sources, theme, form) – max. 1 x A4. 
● Written review of the project by main pedagogical supervisor - max. 1 x A4. 

 

Open Call schedule: 
● 8 February 2023 - announcement of the open call 

● 10 March 2023 - deadline for submitting of applications 
● 20 March 2023 - meeting of the committee, personal presentations of the projects 

● 27 March 2023 - announcement of the winning projects  

● 20 October 2023 - expected premiere of the first selected project, repertoire showings 
approx. until spring 2024 

● 15 December 2023 - premiere of the second selected project, possibility of showings in block 
16-19 December, 2023, as well as the possibility to perform in the winter Proces and spring 

Proces 2024 

 
Selection criteria: 

Submitted projects will be reviewed by committee consisting of pedagogues of KALD, DISK 

Theatre representatives, and possibly invited outside experts (theatre directors and 
dramaturgs). The committee will consider projects in terms of: 

● meaningfulness of the concept, 
● feasibility in the DISK theatre with regard to technical, time and financial availability, 

● the ability to create a complete production team 

● the reflection of the guarantor, with whom the students will consult in the preparation of the 
project. 

 
Further information on the submission of projects: 

● For technical questions regarding the DISK Theatre's facilities, please consult Lukáš Briksa. 

( lukas.briksa@divadlodisk.cz). 
 

 

Ing. Mgr. Branislav M a z u c h 
Head of the ALD Department 

 
For accuracy: Kristýna Jalůvková 

 
 
 


