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OPEN CALL 
REZIDENČNÍ PROGRAM 2022

DIOD poprvé nabízí rezidenční program pro umělce a umělecké skupiny. Zvolte si svůj termín 

a vyplňte formulář. Pokud se vám nedostávají finance, tak se přihlaste o naši podporu.

sokol jihlava

Zřizovatel: S finanční podporou: Partner programu:
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— umělecké skupiny i jednotlivce z oblasti současného tance, nového cirkusu a pohy-
bového divadla

NABÍZÍME:
— prostor na zkoušení
— techniku a vybavení
— ubytování až 9 osob ve společné budově
— setkání s místní komunitou a publikem a sdílení výsledků rezidence formou work in progress
— spolupráci s profesionálními techniky a produkčním týmem (není součástí open callu)
— podporu dvěma vybraným projektům odpuštěním pronájmu a zafinancováním  
veřejného vystoupení v Jihlavě
— tyto volné termíny:

1. blok
14 - 20. února 2022

2. blok
2. - 8. května 2022

3. blok
8. - 14. srpna 2022

4. blok
14. - 20. listopadu 2022

ZKUŠEBNA (SÁL)
— variabilní black box o rozměrech 12x17m
— taneční baletizol 8x12m
— zázemí s šatnou a kuchyňkou, v budově je i kavárna/bar
— ve stropě jsou umístěné dvě obdélníkové konstrukce pro závěsnou akrobacii (pro pevné 
uchycení bodů) ve výšce 5,7m
— možnost zapůjčení venkovní kontrukce pro akrobacii a dopadových ploch
— světelné a zvukové vybavení, seznam k nahlédnutí zde

PROSTORY A VYBAVENÍ:

https://diod.cz/pronajem-salu/
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PŘIHLÁŠKY:
— vyplňte online formulář zde
— přiložte CV, motivační dopis, popis projektu (vč. vámi navrhované verze work in 
progress)
— formulář odešlete do 14. 10. 2021
— formuláře zhodnotí umělecká rada a výsledky budou oznámeny do 14. 11. 2021

CENA:
— za ubytování 250 Kč / osoba / den
— za zkušebnu (sál) 4000 Kč / den

Nutnou podmínkou rezidence je předem domluvená forma uvedení work in progress  
v Jihlavě. Pokud chcete být podpořeni odpuštěním pronájmu, nezapomeňte zaškrtnout  
v přihlášce políčko CHCI PODPOŘIT.

UBYTOVÁNÍ
— v historickém centru Jihlavy, 5 minut chůze od zkušebny
— 5x samostatné jednolůžkové pokoje se společným sociálním zařízením a 2x pokoje pro 
2 osoby se samostatným sociálním zařízením
— společné prostory zahrnují vybavenou kuchyň (sporák, lednička, mikrovlnná trouba, 
mrazák) a velký jídelní stůl, kde mohou probíhat pravidelné schůzky
— parkování v dochozí vzdálenosti od ubytování   

https://forms.gle/sPU4DrV7SSCxVke18

