
 

 

 

Michal Štípa, šéf Baletu Moravského divadla Olomouc, vypisuje 

KONKURZ                                                                                                                                                            

na sezonu 2019/2020 se smlouvou od srpna 2019 

pro tanečnice a tanečníky (sólisty i sbor) 
 

Termín konkurzu: 16. 3. 2019 

Uzávěrka přihlášek: 22. 2. 2019 

 

Podmínky a požadavky 

 věk v rozmezí 18-26 let 

 vysoká úroveň v klasické i moderní technice 

 jevištní zkušenosti 

Přihláška ke konkurzu 

Povinné součásti přihlášky: 

 životopis 

 portrétní fotografie 

 alespoň 2 taneční fotografie 

 vyplněná tabulka pro uchazeče  

Nepovinnou součástí přihlášky je videozáznam – variace, pas de deux. 

Vše zašlete do 22. 2. 2019 na email: audition@moravskedivadlo-olomouc.cz 

 

Praktické informace 

Konkurz je pouze pro zvané!  

Vybraní uchazeči budou na konkurz pozváni prostřednictvím emailu. 

 

Pro konkurz si připravte klasickou sólovou variaci. 
 

Datum konkurzu: 16. března 2019 od 10:00 hod. 

Místo konání: Moravské divadlo Olomouc – baletní sál, Horní nám. 22, Olomouc 779 00 

Registrace uchazečů: 16. března 2019 od 9:00 do 9:45 hod. 

 



 

 

 

Michal Štípa, the head of the ballet company of Moravské divadlo Olomouc, would like 

to announce an 

AUDITION                                                                                                                                                            

for 2019-2020 Season with contract starting August 2019 

for ballet dancers (soloists and corps de ballet) 

Date of audition: 16. 3. 2019 

Application deadline: 22. 2. 2019 

 

Conditions and requirements 

 age between 18-26 

 high level in both classical and modern dance 

 stage experience 

Application for audition 

Your application must contain: 

 CV 

 headshot 

 at least 2 dance photos 

 filled out application form  

You may include a video recording as a part of your application – variation, pas de deux. 

Please submit your complete application by Friday February 22 2019 by sending it to 

audition@moravskedivadlo-olomouc.cz 

 

Useful information 

Audition is invitation only!  

Selected applicants will receive their invitation by email.  

  

Please prepare a classical solo variation.  
 

Date of the audition: 16. 3. 2019 from 10:00 a.m. 

Where: Moravské divadlo Olomouc – ballet studio, Horní nám. 22, Olomouc 779 00 

Registration: 16. 3. 2019 from 9:00 to 9:45 a.m. 


