Divadelní fakulta JAMU v sezóně 2020/2021
Informace k TK (31. srpna 2020)

Divadelní fakulta JAMU má v sezóně a akademickém roce 2020/2021 dva absolvující herecké ročníky.
Ve Studiu Marta budou v připravovaných čtyřech inscenacích absolvovat studenti Ateliéru činoherního
herectví pod vedením doc. Igora Dostálka, v Divadle na Orlí to budou studenti Ateliéru muzikálového
herectví pod vedením Mgr. Petra Štěpána, jež připravují taktéž čtyři premiéry. V září a říjnu se ve
Studiu Marta i na půdě fakulty prolínají nově připravované akce spolu s nezrealizovanými akcemi
z akademického roku 2019/2020, které musely být z důvodu pandemie nemoci COVID-19 odloženy.
září 2020
DF JAMU sezónu výjimečně zahajuje již 3. září, a to premiérou inscenace Hády - Pokusy o minulost
ve Studiu Marta v režii Igora Dostálka.
Dne 13. 9. 2020 proběhne taktéž ve Studiu Marta odložená premiéra inscenace Raději zešílet v
divočině v režii Olívie Fantúrové, na kterou bude navazovat absolventský festival akademického roku
2019/2020 za účasti ateliéru činoherního herectví pod vedením doc. Aleše Bergmana. Absolventský
festival, jehož původním termínem byl květen 2020, se uskuteční v termínu od 15. do 25. září 2020.
Dne 16. září se v Divadle na Orlí uskuteční premiéra inscenace Ženy na pokraji nervového
zhroucení v režii Petra Štěpána a Miroslava Ondry.
30. září Divadelní fakulta JAMU zahájí nový akademický rok již tradičním pouličním průvodem, letos
pod názvem RESTART. Na pouliční průvod bude od 20.00 navazovat Meeting Point Party v klubu
Fléda. Meeting Point Party bývá tradičně součástí Mezinárodního festivalu divadelních škol
SETKÁNÍ/ENCOUNTER, jehož 30. ročník se letos v dubnu nemohl uskutečnit. Alespoň touto akcí se
tedy DF vrací k jubilejnímu ročníku festivalu.
říjen – listopad - prosinec 2020
Další premiérou DF bude ve Studiu Marta inscenace Ašanti / Babi, dej mi hašlerku! v režii Janky
Ryšánek Schmiedtové a to 22. října 2020.
Kromě absolventského festivalu byla DF nucena přesunout z jarního semestru také Festival Sítko,
nový termín festivalu je 23. – 25. října 2020. Následovat bude třetí ročník festivalu JAMŮví neboli
nové platformy pro prezentaci tvorby audiovizuálních oborů na JAMU, konkrétně oborů Audiovizuální
tvorba a divadlo, Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, Jevištní technologie, který se
uskuteční ve dnech 6. – 7. listopadu 2020.
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Dne 18. listopadu proběhne v Divadle na Orlí premiéra inscenace Tanči nebo zemřeš v režii Terezy
Říhové a poslední premiérou v roce 2020 bude ve Studiu Marta inscenace Betonová zahrada v režii
Adama Steinbauera dne 17. prosince 2020.
leden – únor 2021
Po novém roce se v Divadle na Orlí 21. ledna 2021 uskuteční premiéra Broadway Babies pod režijní
taktovkou Hany Mikoláškové.
19. února 2021 Divadelní fakulta JAMU udělí v Divadle na Orlí čestný doktorát Jonu Fossemu a
současně se v daném termínu uskuteční na půdě fakulty Fosse Day (šest dramatikových her ve
zpracování nejen studentů DF JAMU).
Ve Studiu Marta proběhne 25. února 2021 premiéra inscenace Vyrozumění v režii Martiny Frejové
Krátké.
březen – duben 2021
V březnu 2021 čekají fakultu dva festivaly. Prvním bude Salón původní tvorby v termínu 5. až 6.
března 2021 a následovat bude Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER,
který se uskuteční 23. až 27. března 2021.
Poslední premiérou v sezóně bude premiéra inscenace Probuzení jara (Spring Awakening) v režii
Dodo Gombára, která se v Divadle na Orlí uskuteční dne 11. dubna 2021.

Podrobné informace k dramaturgii divadel, inscenačním týmům a dalším aktivitám DF v AR 2020/2021
lze najít na webu fakulty či webech Studia Marta a Divadla na Orlí. Tisková konference DF JAMU se
uskuteční 31. srpna 2020 ve 14.00 v Divadle na Orlí.

Mozartova 1, 662 15 Brno | tel.: +420 542 59 1300 | e-mail: info.df@jamu.cz

