
 

DIVADLO OČAMI DETÍ „Hráme sa, že hráme“ 
Súťaž detskej dramatickej tvorivosti 

VYHLASOVATEĽ a ORGANIZÁTOR:  Kalokagatia – CVČ Trnava, Mesto Trnava 

1. Podmienky súťaže : DIVADLO OČAMI DETÍ je postupová súťažná prehliadka neprofesionálnych 
súborov a sólistov divadla hraného deťmi (činoherného, bábkového, hudobno-
dramatického pohybového a pantomimického, dramatickej hry detí). 

2. Súťažné kategórie : - súťaž jednotlivcov – žiaci 1. – 9. ročníkov ZŠ a 1. – 5. ročníkov 8-ročných gymnázií 
(vek od 6 do 15 rokov vrátane) 
- súťaž kolektívov (súborov) – žiaci 1. – 9. ročníkov ZŠ a 1. – 5. ročníkov 8-ročných 
gymnázií (vek od 6 do 15 rokov vrátane) 
- súťaže ZUŠ (vek 6 – 15 rokov vrátane) 

3. Termín :   21. februára 2019 v kine Hviezda 
    Prezentácia :  800 – 845 h. 
    Začiatok :  915 h. 

4. Podmienky účasti :  - zaslanie prihlášky do 11. februára 2019  
- predloženie textu diela s uvedením autora, zostavovateľa scenára, režiséra, 
počet detí pred vlastnou súťažou 

5. Téma :   Voľná, adekvátna veku hercov. 
6. Hodnotenie : Odborná porota hodnotí :  

Kvalitu inscenačného tvaru, jeho umelecké a výchovné hodnoty, zvládnutie textu 
a hereckých úloh, nápaditosť a vizuálnu prezentáciu diela. 

7. Postup : Víťaz z každej kategórie  postupuje na krajskú súťaž Senická divadelná jar, ktorá sa 

bude konať   v Senici. O dátume jej konania budeme víťazov informovať.  
8. POZNÁMKA : - Maximálna dĺžka predstavenia je 15 minút.  
 - Súťažiaci prihlásením dávajú súhlas na využitie záznamu ich výkonu na 

dokumentačné, edukačné, propagačné a nekomerčné účely Kalokagatia – CVČ 
(vrátane zverejnenia na web stránke). 

 

Mgr. Andrej HAVLÍK 
     riaditeľ K – CVČ 

Kontakt : Mária BEHÍLOVÁ,  3236/697, 0908/561690 
........................................................................................................................................................................................................................... 

Prihláška – DIVADLO OČAMI DETÍ 

Názov súboru/sólistu ..................................................................................................................................................................................... 

Názov školy a adresa školy ........................................................................................................................................................................... 

Zodp. pedagóg .................................................................tel. .kontakt.....................................E-mail  ..................................................... 

Autor textu .......................................................Autor scenára .......................................................Režisér ............................................... 

Názov súťažného predstavenia ................................................................................................................................................................... 

Žáner ................................................................... Minutáž ............................................Počet účinkujúcich.............................................. 

Stavba scény (požadovaný čas) ................................................................................................................................................................... 
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http://cvc.trnava.sk/

