DIVADLO, KONCERTNÍ SÍŇ
Líbila by se vá m prá ce v prostředídivadel nebo koncertních síní?
Jste ochotnípracovat mimo bě ž nou pracovnídobu,
vracet se domů i pozdě v noci?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO, mohla by pro vás bý t
vhodná právě oblast DIVADLO, KONCERTNÍ SÍŇ .
Vhodná uplatně ní
Mě li jste už př
íležitost hrá t př
ed
publikem? Mě lo to ú spě ch? Myslíte
si, že ve vá s dř
ímá herecký talent?
Doká žete se vcítit do myšlení a
jedná ní druhý ch?
Má te hudební, pě vecký
nebo taneční talent
Nelá ká -li vá s vlastní vystupová ní nebo
nejste př
esvě dčeni o svém talentu,
zkuste se zamyslet, zda by vá s bavilo a
zda má te schopnosti
pro ná sledující činnosti:

herec, herec s loutkou
zpě vák (operní, muzikálový , sborový )
(např. sólista, člen sboru, sbormistr)

hudebník
(např. sólista, člen orchestru, dirigent)

tanečník
(např. sólista, člen souboru, choreograf)

Vý bě r témat pro filmová ní, př
íprava
plá nů a podkladů, zajišťová ní
umě lecké kvality filmů a poř
adů

dramaturg

Psaní divadelních her,
vymý šlení a sestavová ní scéná ř
ů

scé nárista

Navrhová ní scény

scé nograf

Ř ízení a secvičová ní herců

režisé r

Zajišťová ní zvukové strá nky

zvukař

Technicko-organizační
zabezpečová ní
průbě hu zkoušek a př
edstavení

inspicient

Sepisová ní smluv, plá nová ní,
evidence a další ú ř
adová ní

dramatik

tajemník umě lecké ho provozu divadla

Další činnosti v divadle

stavě č dekorací

(např. stavba kulis, nápověda, simultánní
titulkování atd.)

nápově da

Jaké vzdělání vede k jednotlivý m uplatněním?
Obory vzdělání
Jsou tu nejběž nější a relativněnejvhodnější
obory školního vzdělání.
To neznamená, ž e jednotlivá povolání
nemohou vykonávat i absolventi jiný ch oborů.

herec, herec s loutkou

Filmová , televizní a fotografické
umě ní a nová média
Rež ie

vysoká
škola

režisé r
Dramatická umě ní

dramaturg
dramatik

Herectví, Loutkoherectví
Rež ie
Dramaturgie, Scénaristika

scé nárista

Scénografie

scé nograf
Taneční umě ní

tanečník
Hudební umě ní

zpě vák

Zpěv
Hra na jednotlivé nástroje

hudebník

Dirigování
Hudební rež ie

maturita,
vyšší škola

Vý tvarná umě ní
Hudba
Zpě v
Tanec
Hudebně dramatické umě ní

zvukař
stavě č dekorací

Elektronika
(nejlépe zamě ř
ená na zvukovou techniku)

vyučení

Tesař
, př
íp. ně které technicky zamě ř
ené ř
emeslo

Na školním vzdě lá ní tolik nezá leží

tajemník umě l.provozu divadla
inspicient
nápově da

Na školním vzdě lá ní př
íliš nezá leží,
mě la by bý t alespoň maturita
Důležitě jší než školní vzdě lá ní jsou vlohy, talent.

