Klub mladých diváků, divadelní etiketa a základní doporučení
S návštěvou divadla se pojí určité zažité konvence a nepsaná pravidla, dovolujeme si pro
základní orientaci sepsat z praxe stěžejní informace, rady a doporučení ke spokojené návštěvě
divadelního představení.
 Doporučujeme se na titul připravit, základní informace Vám Klub mladých diváků předem
zasílá. Znalost rozšiřujících souvislostí z vlastní iniciativy umožňuje hlubší zážitek.
 Do divadla si nezapomeňte vzít s sebou vstupenku a dopředu si zkontrolovat své místo, čas a
adresu divadla.
 Do divadla přijďte ve společenském oblečení, pro návštěvu klubové scény je možné zvolit
běžný outfit.
 Do divadla přijďte včas, tak abyste si stihli v klidu odložit svrchní oděv a batohy v šatně,
odskočit si na toaletu, případně se občerstvit a naladit.
 Některá divadla mají šatnu zdarma, jiná za dobrovolný příspěvek nebo jako placenou službu.
Z toho důvodu je dobré mít při sobě pro tyto případy drobné mince.
 Zvuk zvonění ohlašuje, že už bude představení brzy začínat a měli byste se dostavit na své
místo v sále. Obvykle se zvoní třikrát.
 Kde se nachází Vaše místo v sále, zjistíte ze vstupenky nebo Vám poradí personál divadla.
Může se stát, že jsou místa neadresná, to znamená, že je volné sezení – můžeme si místo
zvolit sami.
 Do řady vstupujte čelem k ostatním divákům v řadě a za umožnění průchodu je slušnost
poděkovat každému zvlášť.
 V sále již nekonzumujte zakoupené občerstvení z divadelního bufetu nebo přinesené svačiny.
 Před začátkem představení vypněte mobilní telefon nebo je, přepněte do režimu letadlo.
Jakékoliv, i tlumené světlo nebo zvuk z telefonu v průběhu velmi ruší.
 Nepořizujte zvukové ani obrazové záznamy z představení.
 Představení nahlas nekomentujte, v průběhu představení si nepovídejte. Herci Vás velmi dobře
vidí a slyší. To ale neznamená, že se nemůžete smát a přiměřeně reagovat na situaci
v představení.
 Po skončení představení je zvykem jako poděkování a uznání hercům zatleskat a vyčkat v sále,
než potlesk utichne.
 Následuje poklidný přesun do šatny pro uložené oblečení, batohy, atd. a opuštění divadla.
Návštěva divadla je výjimečná událost, vychutnejte si ji s úctou ke všem, kdo se na
představení podílí a dopřejte to i ostatním. Každá repríza představení je jedinečná, buďte
otevření múzám a užijte si vždy unikátní zážitek. Pokud byste měli nějaké rady a postřehy,
neváhejte nás kontaktovat.

