
66. CELOSTÁTNÍ FESTIVAL POEZIE  
WOLKRŮV PROSTĚJOV  
13. - 17. června 2023 
 

INFORMACE PRO SÓLOVÉ RECITÁTORY POSTUPUJÍCÍ NA WP 2023 
 
Milí recitátoři, 
 
chtěli bychom Vám připravit příjemný pobyt a co nejlepší podmínky k vystoupení  
na Wolkrově Prostějově, a proto Vás prosíme o spolupráci.  
 
• Nominace i doporučení lektorského sboru regionálního kola je pro Vás zavazující. Na WP 

jste nominováni, nebo doporučeni s textem, který jste interpretovali v krajském kole. Není 
proto možné si text po krajském kole měnit.  

 
• Vyplňte prosím co nejrychleji přihlašovací google formulář, který najdete na odkazu 
https://forms.gle/YmSx2P5LWf1JLVW27 

 
● Pracovníci oddělení DUHA - Kulturního klubu u hradeb Vám zašlou dotaz, kolik požadujete 

noclehů. Reagujte i v případě, že nocleh nežádáte, neboť tím znovu potvrzujete svoji 
účast na WP. Odpovězte obratem, nejpozději do týdne od obdržení žádosti a respektujte 
prosím i termíny odeslání všech svých požadavků.  

 
● Všichni účastníci po příjezdu do Prostějova zaplatí účastnický poplatek 300 Kč. 

Pokud jste zároveň členy souboru hrajícího na WP, zaplatíte účastnický poplatek pouze 
jednou. Pořadatelé hradí ubytování po celou dobu pobytu a cestovné z místa trvalého 
bydliště ve výši jízdného hromadné dopravy.  

 
● Pokud se nemůžete WP zúčastnit z časových či jiných důvodů, ačkoli jste byli k účasti 

navrženi, oznamte to prosím na  adresu lubinova@nipos.cz. 
 

● Kromě účasti na samotné přehlídce se můžete přihlásit i do některého ze seminářů, které 
budou v rámci WP pořádány. Pokud včas vyplníte přihlašovací formulář, dostanete 
nabídku mailem. Podrobnosti  o nich najdete až během dubna na www.artama.cz nebo na 
facebookové stránce přednes attack. Cena je 400 Kč.  

 
Bližší informace jsou k dispozici na www.klubduha.cz/cs/wolkruv-prostejov nebo 
www.artama.cz, tam najdete i pozvánky a odkazy na další akce, které se týkají uměleckého 
přednesu. Pokud se chcete  zeptat nebo potřebujete poradit, obraťte se na 
lubinova@nipos.cz, případně telefon 778 702 493. 
 
Těšíme se na setkání a přejeme Vám příjemný pobyt na WP 2023, 
 
za organizátory WP 2023 
 
Ivana Lubinová  
NIPOS-ARTAMA 
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