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REZIDENČNÍ PROGRAMY PRO NEZÁVISLÉ TVŮRCE 
A TVŮRKYNĚ 2021 
// OPEN CALL

Tvůrčí platforma BuranTeatr vyhlašuje OPEN CALL rezidenčních programů pro profesionální nezávis-
lé tvůrce a tvůrkyně z oblasti performing arts na rok 2021. 

Cílem tvůrčí platformy BuranTeatr je poskytnout prostor a zázemí profesionálním umělcům a uměl-
kyním. Etablovaným, začínajícím i studentům uměleckých oborů v oblasti performing arts. Jednotlivcům 
i celým skupinám. Z České republiky i zahraničí. Ke tvorbě projektů/inscenací i za účelem výzkumu. Pod-
pora tvorby nezávislých tvůrců a tvůrkyň prostřednictvím koncentrovaného času a prostoru pro umělec-
kou tvorbu bez tlaku na výsledek je naprosto klíčová. BuranTeatr dává k dispozici plnohodnotný cowor-
kový prostor nacházející se v centru Brna, uzpůsobený potřebám celého tvůrčího týmu. Dáme vám náš 
prostor, čas i energii. 

/ VÝZVU VYPISUJEME PRO TYTO PROGRAMY

•	 PROFESIONÁLNÍ REZIDENČNÍ PROGRAM
•	 STUDENTSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM 
•	 KONTINUÁLNÍ  REZIDENČNÍ PROGRAM

/ TVŮRCŮM A TVŮRKYNÍM NABÍZÍME

•	 Rezidenci v prostoru tvůrčí platformy BuranTeatru / workshopový sál, činoherní zkušebna, divadelní 
sál / ve vybraném termínu po osobní domluvě. 

•	 Potenciální navázání dlouhodobé spolupráce ve formě koprodukcí. 
•	 Možnost kontinuálního působení ve formě rezidenční skupiny tvůrčí platformy BuranTeatr. 

Deadline přihlášek je 1. března 2021, výsledky budou všem přihlášeným sděleny ve druhé  polovině 
března. Odkaz na formulář s přihláškou naleznete ZDE. Více informací ke konkrétním rezidenčním pro-
gramům i s podmínkami jednotlivých programů naleznete  ZDE. S  případnými dotazy se obracejte na ta-
jemnici tvůrčí platformy BuranTeatr Simonu Vaškovičovou / email: simona.vaskovicova@buranteatr.cz / .

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTAfz_VE9GuIZerFs_-u8DY68bG7EJ1m8zxG3aLKloihvdnA/viewform
https://www.buranteatr.cz/program/detail/223
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BuranTeatr - divadlo a centrum současné nezávislé scénické tvorby v Brně - je tvůrčí platforma se 
zaměřením na novou činohru, fyzické divadlo a hraniční divadelní formy. BuranTeatr působí na nezávislé 
brněnské divadelní scéně od roku 2005 a od roku 2010 sídlí v budově sokolského stadionu na Kounicově 
20. Vedle divadla a premiér výrazných autorských inscenací se věnuje také pořádání workshopů z různých 
oblastí scénického umění vedených českými i zahraničními lektory. Kontinuálně se snaží o rozvíjení linie 
výtvarného umění a hudby. V neposlední řadě organizuje rezidenční pobyty pro tvůrce všech zmíněných 
oblastí živého umění. BuranTeatr je tvořen skupinou kreativních osobností, jejichž snahou je vytvářet dy-
namické a tvůrčí prostředí s otevřeným sdíleným prostorem, ve kterém je prolínání uměleckých druhů, 
žánrů, forem a názorů nutností. BuranTeatr se programově zaměřuje na podporu tvorby, tvůrců a vytváře-
ní komunity se zájmem o živé umění. Svoboda, aktivní dialog a kritické myšlení je neoddělitelnou součástí 
uměleckého i společenského života organizace.

Neváhejte se na nás obrátit s žádostí o další informace.
www.buranteatr.cz
www.facebook.cz/buranteatr
#buranteatr
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