
Celostátní a mezinárodní festivaly zaměřené na umělecký přednes 

 

60. Poděbradské dny poezie 27. – 30. 4. 2023 

V letošním roce se uskuteční už 60. ročník festivalu poezie, na němž se setkávají příznivci 
uměleckého přednesu z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.  

Tzv. Fórum.se uskutečňuje ve dvou věkových kategoriích. I. kategorie: Studenti hereckých škol, 
konzervatoří a pozvaní amatéři ve věku od 16 do 19 let. II. kategorie: Mladí profesionální 
interpreti, posluchači hereckých škol, konzervatoří a pozvaní amatéři ve věku od 20 do 35 let. 

Výkony hodnotí odborná porota. 

Festival nabízí nejen možnost vidět mnoho zajímavých recitačních výkonů, ale nabízí i řadu 

doprovodných programů připravených divadelními školami (Vizitky) nebo večer nových nositelů nejvyššího 

udělovaného ocenění v oboru uměleckého přednesu Křišťálová růže (letos Martě, Jiřímu Štěpničkovi 

a Kamile Magálové) či tradiční Setkání s básníkem (letos Ivan Wernisch). 

Poděbradské dny poezie se uskuteční v prostorách poděbradského Divadla Na Kovárně a 
Zámeckého biografu. Pořadatelé srdečně zvou všechny příznivce a milovníky mluveného slova.  

www.slovoahlas.cz 

 

67. Šrámkova Sobotka 1. – 8. 7. 2023 

Název:   Poslyš, jak zní. Mluvená řeč, hlas a rozhlas 

Šrámkova Sobotka je festival českého jazyka, řeči a literatury. Bohatý program zahrnuje odborné 

přednášky, semináře k danému tématu, divadelní představení, koncerty, autorská čtení, 

rozhlasové hry, výstavy, interpretační a tvůrčí dílny a další doprovodné programy. 

Interpretační dílny na Šrámkově Sobotce jsou určeny začínajícím i zkušeným recitátorům. Účastníci 

se zaměří na tvůrčí proces sólové interpretace literárního textu. Pod vedením lektorů budou pracovat s texty, 

které si do dílny na základě vlastního výběru a uvážení sami přivezou. Vyzkouší si, co všechno může 

sólového recitátora při práci na interpretaci textu překvapit, jaké výrazové prostředky může vzhledem ke 

svému přirozenému projevu použít a co všechno je možné v textu skrze jeho interpretaci objevit. 

Lektoři: Aleš Vrzák, Vít Roleček, Jakub Doubrava 

Kromě dílen zaměřených na umělecký přednes jsou ve festivalové nabídce i dílny zaměřené na 

tvůrčí psaní, překladatelství, literární kritiku, hudební interpretaci a další obory související s jazykem a 

literaturou. 

www.sramkovasobotka.cz 

 

58. Moravský festival poezie 19. – 21. 10. 2023 

Mezinárodní festival poezie je soutěží amatérských recitátorů z České republiky a 

Slovenské republiky. Pravidelně se koná na podzim ve Valašském Meziříčí a je vrcholným 

podnikem celoročního snažení amatérských recitátorů.  

Výkony hodnotí česko-slovenská porota, a to tak, že po každém výkonu zvedne nad 

hlavu bodové hodnocení. I přes tento ryze soutěžní prvek nemá MFP atmosféru založenou na soutěživosti, 

ale vždy je především intenzivním a inspirativním mezinárodním setkáním příznivců uměleckého přednesu. 

 

www.mfp.kzvalmez.cz  
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