Open call Divadla X10 pro soubory i jednotlivce nezávislého sektoru
Velmi citlivě vnímáme jakékoliv ohrožení jak jednotlivých umělců, tak souborů i celého
sektoru nezávislého divadla. Situace, kdy jsme všichni museli kvůli epidemii přerušit činnost,
ohrožuje řadu projektů. Zároveň je zřejmé, že v okamžiku, kdy budou povoleny kulturní akce,
dojde k přetížení systému. Považujeme za důležité, aby bylo zrealizováno maximální
množství projektů, které získaly grantovou podporu. V současné době sídlíme v centru
Prahy, v bývalém Domě uměleckého průmyslu. Díky vstřícnosti soukromého majitele se nám
podařilo nově získat v domě také zkušební prostor. Zároveň působíme v soukromém
mimopražském prostoru Pivovar Sedlec v Kutné Hoře, kde každoročně realizujeme
Divadelní Festival Kutná Hora a nově také celoroční činnost. Proto jsme se rozhodli dát k
dispozici kolegům z nezávislého sektoru naše kapacity. Vypisujeme tedy tuto výzvu, v jejímž
rámci poskytneme tvůrcům možnost zkoušet v Praze či Kutné Hoře a dle situace i možnost
prezentace projektu.
Přihlásit se mohou soubory či jednotlivci nezávislého sektoru s projekty, které
• prokazatelně nemají kde zkoušet či kde být uvedeny
• získaly grantovou podporu, ať již na kterékoli úrovni grantových řízení
• dramaturgicky konvenují směřování Divadla X10
Nabízíme pro zkoušení dle domluvy a potřeb jednotlivých projektů
• zkušebnu v Divadle X10, Praha
• sál Divadla X10, Praha
• interiérové prostory Pivovaru Sedlec, Kutná Hora
• exteriérové prostory Pivovaru Sedlec, Kutná Hora
• jednoduché ubytování pro malý tým v prostoru Pivovaru Sedlec, Kutná Hora
• dle dohody možnost prezentace projektu v Praze či Kutné Hoře
• propagační spolupráci atd.
Požadujeme
• respekt k možným změnám a přesunům vzhledem k celkové komplikované situaci
• dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel
• dodržování vnitřních předpisů Divadla X10
• finanční spoluúčast na přímých nákladech – dle domluvy a charakteru projektu
Časové období
• možnost zkoušení je časově limitována obdobím květen až srpen 2020
• vzhledem k nestandardní situaci je možnost přihlášení průběžná, nejpozději však do
15. 8. 2020
• první uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2020, výsledek bude zveřejněný nejpozději do
týdne, tj. 7. 5. 2020

•
•

následně přijaté přihlášky budou vyhodnoceny rovněž nejpozději do týdne
možnost případného uvedení projektů souvisí s tím, jak se bude vyvíjet reálná
situace, kdy a za jakých podmínek bude povoleno realizovat kulturní akce

Vedení Divadla X10 bude rozhodovat v souladu se svým dlouhodobým uměleckým
směřováním a na základě vývoje situace. Určitě nebude možné poskytnout prostor všem,
kteří ho potřebují. Předpokládáme rovněž, že složitě budou vznikat konkrétní fermany
vzhledem k množství okolností a osob. Důležitá je proto důvěra a vzájemný respekt.
Těšíme se na spolupráci!
Kontakt: provoz@divadlox10.cz

