Tisková zpráva
V Brně 27. ledna 2017
Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER má za sebou první “HARD
CHOICES”
Organizátoři 27. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, který se
koná od 28. 3. do 1. 4. 2017, učinili pár důležitých rozhodnutí, které potěší veřejnost.
V polovině ledna zasedla výběrová komise, která rozhodla o výběru divadelních škol, jež se
zúčastní festivalu. Z 33 přijatých přihlášek bylo vybráno 13 škol z celého světa. V hlavním
programu bude tedy k vidění 14 představení, které zahrají například účastníci ze Španělska,
Izraele, Itálie, Polska, Rakouska, Chorvatska, Kolumbie či Slovenska. Za Českou republiku je to
mimo Janáčkovu akademii múzických umění v Brně i Divadelní fakulta Akademie múzických
umění v Praze. S hlavním programem se bude prolínat i část off-programová, která se postará o
další kulturní dění během celého festivalu. Kompletní program bude uveřejněn v průběhu
března.
Na festival upozorňuje i právě chystaná výstava, která bude k vidění v brněnských kavárnách od
poloviny února do konce samotného festivalu. Jde o výstavu momentek zachycených během
festivalových dní v posledních třech letech, jež budou k vidění v kavárnách Morgal, Era café,
Podnebí, Jedna báseň a V Melounovém cukru. Výstavy v jednotlivých kavárnách budou mezi
sebou propojeny a to polaroidovým formátem fotografií.
Vernisáž je naplánovaná na 16. února 2017 a proběhne v kavárně Era café od 17. hodiny.
Návštěvníci se mohou těšit nejen na již zmíněné fotografie, ale také na libé melodie kytary či
krátké herecké scénky. Celým večerem bude provázet student 4. ročníku činoherního herectví
Dominik Teleky.
Stejně jako v minulém roce se bude i letos festival konat pod záštitou rektora JAMU v Brně prof.
Ing. MgA. Iva Medka Ph.D., primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála, hejtmana
Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka, ministra kultury Mgr. Daniela Hermana, České
komise

pro

UNESCO

a

mezinárodní

sítě

ENCATC.

Festival významně podpořil i Mezinárodní visegradský fond.
Organizační tým festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER už nadále nespolupracuje s autorem vizuálního
stylu festivalu Jáchymem Michalem. Novým členem organizačního týmu je Vojtěch Čižmář, který
vytváří grafické výstupy.

Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER pořádá Divadelní fakulta Janáčkovy
akademie múzických umění v Brně spolu se spolupořadatelem Centrem experimentálního
divadla a to na několika brněnských scénách. Konkrétně jde o Divadlo Husa na provázku,
HaDivadlo, Divadlo U Stolu, Divadelní studio Marta a Hudebně-dramatickou laboratoř Divadlo na
Orlí.

