Základní škola a Mateřská škola Motýlek, p.o. Kopřivnice
a
Kulturní dům Kopřivnice, příspěvková organizace města Kopřivnice
pořádají
XVIII. ročník přehlídky tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí

ve dnech 7. – 8. 11. 2014
SPORTOVNÍ
Vážení přátelé,
jako každoročně touto dobou začínáme s intenzivní přípravou
přehlídky MOTÝLEK. Doufáme, že i pro Vás je podzim spojený s touto akcí a
zasíláme Vám proto závaznou přihlášku, kterou prosím co nejdříve vyplňte a
nejpozději do
15.října 2014 nám vraťte. Příprava celé přehlídky je organizačně dosti náročná
a proto čím dříve a čím úplnější informace nám poskytnete, tím více nám ji
usnadníte.
V příloze zasíláme k vyplnění jednak požadavky na ubytování a stravování,
tak také přihlášku – dotazník k samotné akci. Věnujte prosím pozornost všem
uvedeným bodům. Jsou zadávány po několikaleté zkušenosti a na Vašich přesných
odpovědích závisí také zdar celé akce.
Z organizačních pokynů – každoročně se opakujících, ale i tak prosím
pečlivě přečtěte a vyplňte :
- maximální doba jednoho vystoupení je 5 minut ! (je to bezvadné, že je nás
moc, ale to znamená nechat také čas ostatním)
- přehlídka bude probíhat na jevišti velkého sálu KD (10 x 7 m) – velikosti se
nebojte, to je údaj hlavně pro tanečníky
- k dispozici je možno mít klavír, CD, přehrávače, minidisk - zapište do
přihlášky vše, co budete potřebovat!
- CD je nutné označit jménem zařízení a názvem vystoupení, aby bylo dobře
dohledatelné a včas připraveno k vystoupení
- skladba, kterou potřebujete k vystoupení, musí být na začátku kazety, CD
musí mít nahoře samolepku s číslem skladby, která se má pouštět
- průvodka o akci slouží jak konferenciérovi – co nám o sobě neřeknete, to o
vás divákům nepovíme, tak technikům a pomocníkům

s přímým zajištěním akce nám již osvědčeně pomáhají místní Skauti.
Budete-li potřebovat více než jednoho pomocníka – průvodce, (hlavně k
vozíčkářům), dejte vědět, v rámci možností Vám pomoc zajistíme
Program :
Pátek 7. listopadu 2014
14.00 – 17.00
prostorové zkoušky
15.30 – 18.30
sportovní prožitkové odpoledne, kterým vás bude provázet
p. Roman Pastorek
18.00 – 19.00 večeře
19.00 – 22.00 autogramiáda známých hokejistů a sportovců,
zábavný program , diskotéka
Sobota 8. listopadu 2014
8.00 - 9.00 snídaně
9.00 – 13.00 prostorové zkoušky, návštěva krytého bazénu s překvapením,
prohlídka města, Technického muzea
11.00 – 13.00 oběd a svačina balíček
14.00
zahájení Motýlka
14.00 – 18.00 přehlídka tvorby, vernisáž
18.00
slavnostní zakončení
18.00 – 19.00 večeře
Změna programu vyhrazena, časy jsou orientační.
Podrobný program Vám zašleme v e-mailu s rozpisem prostorových zkoušek.
Vezměte prosím, pro děti a účastníky sportovní oděv na páteční program a
plavky na sobotní dopolední program. Tak to je asi všechno, co potřebujete
vědět. Veškeré případné další dotazy zodpovíme na kontaktních telefonech
uvedených níže.
Součástí sobotní akce bude vernisáž výtvarných prací na téma „náš oblíbený
sport“.Malujte, kreslete a tvořte, budeme se těšit na Vaše výtvarné práce
(formát A3-technika libovolná). Výtvarné práce prosím, odevzdejte u
prezentace Vašeho zařízení. Za výtvarné práce budete ihned u předání
sladce odměněni a Vaše práce budou vystaveny v prostorách KDK.
-

Už se na Vás moc těšíme!
S pozdravem – za všechny
Dagmar Jančálková, ředitelka
Informace k ubytování, stravování, příjezdům :
Základní škola a Mateřská škola Motýlek, p.o. Smetanova 1122, 742 21 Kopřivnice
Mgr. Dagmar Šedá tel. 556 810 242, 724 12 99 64, info@detske-centrum.cz
Informace k programu a technickému zajištěn
Kulturní dům Kopřivnice, Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice
Zuzana Marková, produkční, tel. 734 17 11 61
zuzana@kulturakoprivnice.cz, reditelka@kulturakoprivnice.cz

