
 
Třetí ročník festivalu Divadla bratří Formanů ARENA 2019 

vyhlašuje 
OTEVŘENOU VÝZVU PRO STUDENTSKÉ PROJEKTY 

do prostoru světoznámé pokleslé show „Obludárium“ 
Termín: 18. – 26. 6. 2019 

  
VAŠE PROJEKTY PROSÍM POSÍLEJTE DO 24. 4. 2019 

 

Termín: 18. – 26. 6. 2019 
Místo: stan Obludárium, Smíchovská náplavka, Praha 
Kapacita prostoru: 130 
Délka představení: maximální 1,5 hod., lze hlásit i několikaminutové projekty 
Deadline pro přijímání žádostí: 24. 4. 2019 

Výzva je pro projekty jakéhokoliv pojetí, které naplní divadelní stan vzniklý speciálně 
pro představení Divadla bratří Formanů „Obludárium“. Stan byl vymyšlen a postaven 
pro představení inspirované kabaretním světem a starými freak show. Komorní až 
intimní atmosféra kruhového prostoru a malého jeviště s orchestřištěm je vhodná i pro 
projekty pracující v přímém kontaktu s diváky. 
Kabaretního ducha bychom ve stanu rádi zachovali, a proto hledáme artisty, 
cirkusáky, tanečníky a další kumštýře s představeními, která se dokáží s tímto 
speciálním prostorem sžít, „komunikovat“ s ním a na chvilku se v něm zabydlet. 
Vzhledem k charakteru starých zábavních podniků hledáme i projekty, které trvají 
v řádu několika minut, ze kterých vytvoříme společné večery a diváci si tak budou 
moci užít tvorbu hned několika artistů najednou. 



K dispozici vám tak bude jedinečné dvoupatrové hlediště s kruhovým jevištěm a 
malým pódiem v horní i dolní části stanu. 

Open Air festival ARENA založený Divadlem bratří Formanů se poprvé uskutečnil 
v roce 2017. Jeho vlajkovou lodí bylo nové představení z produkce bratří Formanů 
„DEADTOWN“. Dramaturgie festivalu se skládá z představení, které Petr a Matěj 
Formanovi potkali na svých putováních světem. Vybraným projektům se tak naskytne 
příležitost se s těmito světoznámými artisty poznat. Více o souborech a festivalu zde. 
Pokud vás naše výzva zaujala, pošlete prosím: 
- záznam představení 
- anotace a fotografie 
- termíny vašeho případného hraní 
- rozpočet (do rozpočtu prosím zahrňte i případné výdaje na cestovné, dopravu a 

ubytování) 
- technický rider 
Za projekty, které jsou zatím v procesu vzniku, pošlete datum premiéry, anotace a 
další zpřesňující informace, které nyní máte k dispozici. 

Výše zmíněné prosím posílejte na forman.em@gmail.com a anna.chlibcova@gmail.com. 
Vámi nabízené termíny si prosím blokujte do 30. 4. 2019, kdy se vám nejpozději ozveme. 

 

http://www.festivalarena.cz/o-festivalu/
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