Harmonogram akce v divadel La Fabrika
Schedule of the event at the Theater La Fabrika
2nd ERSO Show Contest in Prague
8.45 - vstup organizačního týmu (ERSO a ČRSA a moderátorky)
- the organizing teams enter the Theater (ERSO, ČRSA, speaker, volunteers)
9.15 - VSTUP ZÁVODNÍKŮ - ROZCVIČENÍ (rozcvičení ve studiu 2 (Slévárna). V
prostorách studia 2 (Slévárna) může být i více týmů najednou, na zkušební plochu vstupují
dle harmonogramu)
The competitors enter the theater - warm up at Studio 2 (Slévárna). At this area can be
more teams. The teams enters the rehearsal competition area at Studio 1 following the
time table that is included in next file.
A 9.45 - 13.45 - ZKOUŠKY NA ZÁVODNÍ PLOŠE STUDIO 1, 20 závodních týmů, každý
tým zkouší na ploše 10 min, 2 minuty na vystřídání družstev. Závodní týmy budou na
závodní plochu vstupovat dle harmonogramu, postupně.
A the rehearsal at the Studio 1, 20 teams, each team has got 10 minutes to rehearse and
2 minutes to switch the teams. Teams follow the time table that is included in next file.
B 9.15 - 10.45 (90 min.) V PROSTORÁCH BARU BUDE PROBÍHAT ŠKOLENÍ
ROZHODČÍCH typ
B at the Bar area will be the judges type 1 course
12.45 - 14.15 - OBĚD (budou přicházet i rodiče, kteří jsou na akci registrováni a cca 50
lidí). Poslední závodníci ze zkoušky mohou přijít obědvat cca ve 13.45 hod.
LUNCH (competitors as well as some of the people that has got packages and are not
competitors (50) will enter the lunch area). The last team that can get serve the Lunch will
come at 13.45 (this team could have lunch also before the rehearsal).
14.15 UKONČENÍ OBĚDA
The Lunch is finished (serving)
A14.15 - 16.00 PŘESTÁVKA (závodníci se mohou pohybovat v prostorách studia 2
(Slévárna) a všichni účastníci v prostorách Baru.
A break (competitors can stay in the area of the Sutdio 2 (Slévárna) and all the other
people at the Bar
B 14.30 - 15.15 školení rozhodčích typ 2
B judges type 2 course

16.00 - 19.00 The 2nd ERSO SHOW CONTEST (following the
medal ceremony )
19.00 - 20.30 VEČEŘE pro registrované účastníky
Dinner (package - must have the registration card)

20.30 - 22.00 SPOLEČNÝ VEČER v Baru
Social gathering at the Bar La Fabrika
22.00 ÚČAST VYBRANÝCH SOUTĚŽNÍCH TÝMU NA NOCI DIVADEL (předpokládaný
počet je 5 týmů, tj. 5x 4, tj. 20 minut program.)
Choosen tams (5) will participate at the 20 minutes Show that is part of the Night of
the Theaters
Účastníci mohou zůstat jak dlouho budou chtít divadlo pokračuje akcí NOC
DIVADEL.
The participants can stay at La Fabrika and join the event “The Nights of the
Theatres”. La Fabrika will stay open during the night. You can enjoy DJ production.

