produkční list

PRODANÁ NEVĚSTA

Spolek divadelních ochotníků A. Jirásek
Chelčického 216, 542 32 Úpice
divadloupice@centrum.cz, www.divadloupice.cz
Zdeněk Vylíčil, předseda Spolku, produkce
tel: 603856378, e-mail: vylicil.z@seznam.cz
Vladimír Hetflejš, režie, produkce
tel: 602493828, e-mail: hetflejs@volny.cz

inscenace:

Prodaná nevěsta

autor:
typ inscenace:
dramaturgická úprava:
hudební úprava:
režie:

Bedřich Smetana, Karel Sabina
zpěvohra
Miloslav Klíma
Jiří Vyšohlíd, Zdeněk Möglich
Vladimír Hetflejš

potřebné rozměry jeviště:
délka představení:
minimální čas na přípravu:
maximální počet diváků:
přestávka:
minimální čas na úklid scény:
ideální věk diváků:
počet osob celkem:
z toho hrajících:
z toho dětí:
z toho žen:
z toho mužů:

šířka 8 m, hloubka: 8 + 2 m (forbína)
55 minut
2,5 hodiny (dle vzdálenosti jeviště a parkoviště přívěsu)
1000
není
1 hodina
10–100 let
48 (herci, muzikanti, technici)
41
2
29
19

plakáty:

10 Kč/ks + samolepky s dotiskem dle přání pořadatele
ukázka v příloze nebo ke stažení zde:
20 Kč/ks
ukázka v příloze nebo ke stažení zde:
ke stažení zde:
www.divadloupice.cz/repertoar/prodana-nevesta-2018

tištěné programy:
fotografie:

světelná technika:
a/ divadelní sál: běžný světelný park, 2 sledovací reflektory (děla), 4 vlastní reflektory
b/ venkovní prostor: vlastní vybavení (2 sledovací reflektory, 12 reflektorů, přenosný ovládací pult),
v blízkosti jeviště el. přípojka 3 x 230/400 V + PE + N (CEE 32 A – pět kolíků)
zvuková technika:

vlastní pro divadlo i venkovní prostor
v blízkosti jeviště el. přípojka 1 x 230 V

jevištní technika:

lze zapůjčit 2 praktikábly 2 x 1 x 0,5 m?
v inscenaci je použit otevřený oheň (fakír polyká oheň)

představení – cena k jednání
a/ za provedení Inscenace:

od 20 000 Kč (dle velikosti hlediště – viz poznámka dole)

Vzhledem k délce představení a zájmu diváků lze uspořádat i dvě večerní představení např.
v 17 a 19 hodin. V takovém případě bude cena určena vzájemnou dohodou.
b/ autorské honoráře DILIA:

10 % z vybraného vstupného

c/ doporučené (obvyklé vstupné):

200 Kč

d/ občerstvení nebo fin. ekvivalent:

48 osob: 80–100 Kč/os = 3 800–4 800 Kč
(s přihlédnutím k velikosti hlediště)

e/ doprava:
1/ BUS (40 osob)
2/ dodávka (2 technici) + vlek
3/ 2 osobní auta (6 techniků)

25 Kč/km, čekání = 150 Kč/hod
5 Kč/km
2 x 3 Kč/km

příklad výpočtu ceny dopravy – např.: Úpice – Praha a zpět (300 km), čekací doba 3 hod.
BUS = 300 km x 25 Kč + 3 hod. x 150 Kč = 7 950 Kč
dodávka = 300 km x 5 Kč = 1 500 Kč
2 os. auta = 2 x 300 km x 3 Kč = 1 800 Kč
doprava celkem = 7 950 + 1 500 + 1 800 = 11 250 Kč
poznámka:
„Cena k jednání“ znamená, že společně s pořadatelem vždy hledáme cestu, jak inscenaci zpřístupnit
divákům při nutné úhradě nákladů, které tvorbu provázejí. Hranicí pro malé a velké hlediště je
obvykle 250 míst v sále.
Snížit riziko pořadatele lze i dohodou smluvních stran o podílu na tržbě při snížené fakturaci nákladů
a spolupráci v propagaci.
f/ návrh smlouvy na vyžádání zašleme

zpracoval: V. Hetflejš
tel: 602 493 828
28. 3. 2018

