
RESUMÉ 2013

 informace
mezinárodní divadelní studio, Praha
existence > 11 let
právní forma > občanské sdružení
web > www.infarma.info
Webový blog projektu LOBBY > www.infarma.info/lobby
Facebook > www.facebook.com/farmavjeskyni
mo�o 2013 > Pro� proudu

 lidi
Aktuální interní tým

Viliam Dočolomanský (umělecký šéf)

Eliška Vavříková (trénerka, performerka)

Hana Varadzinová (performerka)

Anna Gromanová (performerka)

Nguyen Minh Hieu (performerka)

 Jun-Wan Kim (performer)

 Jan Valter (manažer)

Eduard Prokhasko (asistent)
Spolupracovníci
Charlo�a Öfverholm (performerka), Emil Leeger 

(performer), Robert Nižnik (performer), Roman Horák 
(performer), Cecilia Ventriglia (performerka), Zuzana 
Richterová (performerka), Karolína Hejnová 
(performerka), Marcel Bárta (hudebník), Vít Halška 
(hudebník), Kateřina Eva Lanci (hudebnice), Adrian 
Ševeček (hudebník), Petr Janek (hudebník), Lukáš Kuta 
(hudebník), Dávid Jánsky (hudebník), Michal Kříž (světlo), 
Fran�šek Fabián (světlo), Zdeněk Svoboda (zvuk), Roman 
Steffl (technika)

Celkem > 26 lidí
a další > 31 lidí (konzulan�, dramaturgie, kostýmy, 

scénografie, technika, propagace, atd.)

 program a čas

17 představení, z toho 15 v Praze

5 workshopů, z toho 4 v Praze

1 seminář v Praze

3 x přednáška a prezentace, z toho 2 v Praze

4 x diskuse v Praze

celkem 30 představení, workshopů, přednášek a prezentací 

(z toho 26 v Praze, a 4 v zahraničí) 

herecký trénink, zkoušení nový projekt > 185 dní 

přezkušování a hraní představení > 32 dní

dílny, workshopy > 15 dní

výzkum, semináře, rezidence, prezentace > 19 dní

celkem > 251 dní práce

 návštěvníci, účastníci
počet návštěvníků představení > 2260
procento návštěvnos� > 86%
počet účastníků workshopů > 48 (z Čech, Slovenska, 

Fínska, Francie, Švýcarska, Švédska a Španělska)
počet návštěvníků dalších ak�vit > 350 

 podpora
Hlavní město Praha
Vyšehradský fond
Evropská kulturní nadace

 partneři
Tanec Praha (Divadlo Ponec), Praha
Experimentální prostor NoD, Praha
Motus (Alfred ve dvoře), Praha
DOX Centrum pro současné umění, Praha
Česká národní agentura Mládež – EDS
Ústav pro výzkum scénické a drama�cké tvorby DAMU, 

Praha
Slovenský ins�tut, Praha
Taneční aktuality
Vysoká škola ekonomická, katedra politologie, Praha
Transparency Interna�onal – Česká Reublika, Praha
Truc Sphérique, Žilina, Slovensko
Republikon Ins�tute, Budapešť, Madarsko
Kana Divadelní centrum, Ště�n, Polsko

Čekárna s Charlo�ou Ofverholm

Občané vs. Korporace

Seminář Projevy korpora�vního chování (LOBBY projekt)

Workshop - základní herecký trénink
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