
 

 
OPEN CALL / autorské čtení 

 
Spolek Zvěřinec vyhlašuje otevřenou výzvu všem literátům, spisovatelům, psavcům, 
pisálkům do šuplíku, kteří získají možnost prezentovat své texty v rámci  druhého ročníku 
oslavy svátku světla PoSvícení 2019 
 
TERMÍNY  
Uzávěrka přihlášek: 17. listopadu 2019 do 24:00  
Vyhlášení vítězných projektů: 19. listopadu 2019 
Autorské čtení:  23. listopadu 2019 od 16h ve Zlíně 
 
SPECIFIKACE 
Otevřená výzva je určená primárně všem tvůrcům i kolektivům ze Zlínského kraje, ale nemusí 
se bát přihlásit i přespolní. Téma ani žánr není nijak omezen.  
Odměna pro účinkující: 
vstupenka na koncert Zvíře jménem Podzim v rámci akce PoSvícení 2019 
  
PŘIHLÁŠKA  
Krátké info o sobě a ukázku tvorby zasílejte na spolekzverinec@gmail.com 
(předmět e-mailu: Open call PoSvícení) 
 
 
POROTA  
Projekty budou hodnoceny členy spolku 
Zvěřinec. Hodnocení návrhů bude provedeno 
porotou na základě jejích znalostí, zkušeností 
a s přihlédnutím na koncepci celé akce, je 
tedy v tomto smyslu subjektivním názorem 
poroty. Svou účastí v open callu vyjadřují 
účastníci souhlas s tímto způsobem 
hodnocení.  
 
 
 
 

REALIZACE 
Realizaci vybraných návrhů zajistí navrhovatel 
v kooperaci s pořadateli akce. 
 
AUTORSKÁ PRÁVA 
Přihlášením se do open callu autoři souhlasí 
se zveřejněním jména případně uměleckého 
pseudonymu v rámci propagace akce, open 
callu a jeho výsledků. Samotná tvorba bude 
zveřejněna po domluvě s autory.  

 

INFORMACE O CHARAKTERU AKCE 
Spolek Zvěřinec vás zve na druhý ročník oslavy svátku světla PoSvícení. 

 
Těšit se můžete na hudební kolektiv Zvíře jménem Podzim, který své turné Září završí ve  20h 
v Dílně Městského divadla. / vstupenky na koncert v předprodeji 150/200 Kč do 15. 11. 2019 na 

spolekzverinec@gmail.com / na místě 200/250 Kč. 
 

Slavit se dá i venku, proto pro vás od 16h v parku u divadla připravujeme autorská čtení, 
pouliční divadlo a prezentace. Například Bezobaláč Zlín nám poradí,jak žít zero waste! 

A kdo nebude zahálet, může si vyrobit i vlastní podzimní kytici. / vstupné zdarma. 
 

Prosviťte se s náma podzimní mlhou! 
zverine.cz 

https://zverine.cz/aktuality/zlinske-posviceni-listopad-2019/

