Divadelní soubor Jen Tak, Havlíčkova Borová
Popis:
Naším hlavním posláním a činností je ochotnické divadlo. Dále pak dle stanov: obnova kulturní
tradice místa, podpora a rozšiřování občanských aktivit v kraji a regionu, oživování mikroregionu a
to například formou pořádání festivalů, zábavných akcí, výstav, dílen, přednášek, seminářů,
pořádání charitativních sbírek, vánočních bazarů, divadelních a hudebních vystoupení.
Podrobný popis:
V dubnu roku 2007 jsme se rozhodli, že naše seskupení registrujeme u Ministerstva vnitra ČR. Dne
1. 6. 2007 proběhla ustavující schůze a 8. 6. 2007 vzniklo občanské sdružení s názvem Občanské
sdružení JenTak Havlíčkova Borová. Tímto krokem jsme se zavázali k tomu, že to myslíme s naším
divadlem opravdu vážně. Ze zákona musíme vést účetnictví, dokládat příjmy a výdaje, sestavovat
účetní uzávěrku, podávat daňová přiznání atd.
Postupem roku různě přistupovali a odcházeli členové a nyní se jejich počet točí kolem čísla
20. Dokladem členství v našem spolku je jako u jiných organizací členský průkaz, potvrzený Radou
a zaplacený členský příspěvek.
Naším hlavním posláním a činností je ochotnické divadlo. Dále pak dle stanov: obnova
kulturní tradice místa, podpora a rozšiřování občanských aktivit v kraji a regionu, oživování
mikroregionu a to například formou pořádání festivalů, zábavných akcí, výstav, dílen, přednášek,
seminářů, pořádání charitativních sbírek, vánočních bazarů, divadelních a hudebních vystoupení.
Po úspěšné scénce na kácení máje, následovala další scénka, tentokrát divadelní hry od
Járy Cimrmana. Hned o prázdninách jsme začali zkoušet hry Vizionář a Akt od slavného Járy
Cimrmana a ještě další 3 krátké scénky. Předpremiéra těchto scének s názvem: ,,Je to v troubě
aneb pocta českým komikům“ se konala v muzeu KHB 21. dubna 2006. O týden později
následovala premiéra v místní sokolovně v Havlíčkově Borové. Představení se velice líbila a my se
s chutí pustili do zkoušení dalších divadelních kusů, mezitím jsme zpívali v kostele na mších,
účastnili se humanitárních sbírek, vánočních bazarů, připravovali předtančení na ples atd.
Region: Havlíčkobrodsko
Město: Havlíčkova Borová
URL: http://jentakhavlickovaborova.webnode.cz/
Zpřístupnění:
Bezbariérový přístup:
GPS: 49°38'23.471"N, 15°46'37.172"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.6398531,15.7769922&z=12
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