
TVŮRČÍ DÍLNY NA ŠRÁMKOVĚ SOBOTCE (2. – 9. 7. 2022)

Cílem dílen je nabídnout účastníkům festivalu možnost vyzkoušet si různé formy tvůrčí práce,  jež v sobě
bude kreativně akcentovat některý z pilířů festivalu – jazyk, řeč či literaturu. Zpravidla se dílen účastní lidé,
kteří se daným oblastem profesionálně nevěnují. Spektrum frekventantů je rovněž věkově pestré.

KAPACITA DÍLEN
Dílnu otevřeme tehdy, jsou-li do ní přihlášeni k 31. květnu alespoň čtyři účastníci – do té doby si vyhrazuje-
me právo dílnu zrušit. Do té samé chvíle má ovšem právo dílnu odříct také její lektor. Maximální kapacita
dílny se odvíjí od požadavků lektora (cca 10–15 osob).

HARMONOGRAM
− nedělní  odpoledne/podvečer:  setkání  lektorů  s  organizátory,  převzetí  seminární  místnosti  a  pří-

padných pomůcek, v 18 hodin setkání s účastníky dílny (v případě zájmu je možné přijet už v sobo-
tu);

− od pondělí do pátku probíhají dílny v časové dotaci 3,5 hod/den dle domluvy lektora s frekventanty
dílny, obvykle probíhají dopoledne – o volbě časového okna prosím i v průběhu týdne informujte or-
ganizátory; dětské dílny probíhají fixně od 9 do 13 hodin;

− v pátek od 17 hodin s pokračováním v sobotu do 12 hodin probíhá tzv. jarmark dílen, na němž se
prezentují výstupy z jednotlivých dílen (viz dále); čas vlastního výstupu vychází z dohody mezi lek-
torem, účastníky dílny  a organizátory; schůzka lektorů s koordinátorem dílen a tvůrci jarmarku se
uskuteční v pondělí a ve čtvrtek.

CO JE JARMARK DÍLEN?
Jarmark dílen tradičně zakončuje festivalový týden, funguje jako platforma pro lektory a frekventanty dílen
k prezentaci jejich celotýdenní práce – záměrem ovšem není připravit za každou cenu závěrečné vystoupení,
nýbrž především poskytnout vhled do tvůrčí práce dané dílny.  Formou výstupu tak může být kupříkladu
jevištní výstup, přečtení napsaných textů, předvedení některých cvičení za komentáře lektora či demonstrace
způsobu práce. Prezentace každé dílny by neměla přesáhnout 20 minut.  Další možností  výstupu dílny je
otištění písemných výstupů v sobotní Dílenské příloze deníku Raport!

CO NABÍZÍME
− inspirativně strávený týden v Českém ráji na jedinečně zaměřeném festivalu;
− DPP a honorář ve výši 8 500 Kč;
− ubytování hrazené festivalem podle požadavků lektora –  lektory ubytováváme na dvoulůžkových

pokojích,  případně  na  jednolůžkovém  hotelovém  pokoji  za  příplatek;  lektor  má možnost  přijet
na festival i s partnerem či celou rodinou, kterým nabízíme zvýhodněnou cenu za ubytování;

− stravu si lektoři hradí sami, poskytujeme slevu na stravování v místním hotelu;
− permanentku na festivalový program;
− příjemné zázemí, pomůcky podle přání lektora (po předchozí dohodě);
− příspěvek na cestu (po předchozí dohodě).

kontakt na garanta dílen: dilny@sramkovasobotka.cz, Lada Blažejová, 774 139 636
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