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

INFORMACE PRO SOUBORY DOPORUČENÉ K POSTUPU NA WP 2023 
 
Milí přátelé, 
 
pro Vaše vystoupení na festivalu bychom chtěli připravit co nejlepší podmínky, proto  se na Vás 
obracíme s několika náměty pro lepší vzájemnou komunikaci při jeho přípravě. 
 
Souborová vystoupení se budou konat v Městském divadle v klasickém kukátkovém prostoru nebo 
v Kulturním klubu DUHA. 
 
Kulturní klub DUHA dále nabízí: 

1. klasický kukátkový prostor s oponou, 
2. poloarénu (publikum sedí do podkovy), 
3. netradiční prostor s uličkou do publika. 

 
Vyjděte prosím pořadatelům vstříc tím, že si pečlivě prostudujete technické možnosti nabízených 
prostor a jednu z nich označíte na své přihlášce. Pokud si přejete inscenaci uvést v jiných, 
netradičních prostorách a podmínkách nebo pokud máte jiné zvláštní požadavky, je nutno 
vše předem důkladně projednat s prostějovskými pořadateli. Později sděleným zvláštním 
požadavkům už pořadatelé s největší pravděpodobností nebudou moci vyhovět. 
 
Pokud už teď víte, že některé dny  hrát opravdu nemůžete, připište to do evidenčního listu do 
kolonky o souboru.  
 

 Evidenční listy vyplňujte velmi pečlivě po prostudování propozic festivalu i prostorových a 
technických možností hracích prostor. 

 

 Evidenční listy a kopie scénáře odevzdejte pořadateli krajské přehlídky nejlépe ihned. Pokud to 
není možné, odešlete vše do týdne od konání přehlídky, nejpozději však 10. dubna 2023 
(mimo přehlídky v Libereckém a Moravskoslezském kraji, tam odeslat nejpozději 16. 4.) na 
adresu lubinova@nipos.cz. Programová odborná rada se sejde nejdříve  17. dubna a  
nejpozději 20. dubna 2023.  

 

 Pracovníci oddělení DUHA - Kulturního klubu u hradeb Vám zašlou dotaz, kolik požadujete 
noclehů. Reagujte i v případě, že nocleh nežádáte, neboť tím znovu potvrzujete svou účast. 
Odpovězte obratem, nejpozději do týdne od obdržení žádosti. Respektujte prosím termíny 
odeslání všech svých požadavků.  
 

 Všichni účastníci po příjezdu do Prostějova zaplatí účastnický poplatek 300 Kč. Pokud se WP 
účastní člen souboru i jako sólový recitátor, platí pouze jeden poplatek. Pořadatelé uhradí 
ubytování po celou dobu trvání festivalu. 

 

 Kromě účasti na samotné přehlídce se můžete přihlásit i do některého ze seminářů, které 
budou v rámci WP pořádány. Podrobnosti o nich najdete v dubnu na www.artama.cz nebo na 
facebookové stránkce přednes attack. Cena za seminář je 400 Kč.  

 

 
Těšíme se na setkání a přejeme Vám příjemný pobyt na WP 2023 
 

za organizátory WP 2023 
 
Ivana Lubinová  
NIPOS-ARTAMA 
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