
10:00 – 10:10 Otvorenie workshopu

10:10 – 11:00    Kateřina Rathouská:  Rozhlasové minútové a iné hry
Niekoľko poznámok k aktuálnej dramatickej tvorbe Českého rozhlasu.  
Od najkratšej po najdlhšiu stopáž.

11:00 – 12:00   Miroslav Ballay: 
O poetike súčasnej rozhlasovej hry 
Komentár k niektorým vybraným aspektom.

12:00 – 13:00  Patrik Lančarič a Peter Pavlac: 
Divadlo a Rozhlas – Rozhlas a Divadlo
Prienik dvoch výrazových dramatických foriem / obojstranné inšpirácie / úskalia: 
stereotypy / prenos autorského myslenia v rovine vizuálu do úrovne zvuku / pokus  
o zhrnutie osobnej skúsenosti: Vtedy v Bratislave; Sedem dní do pohrebu;
Čajka a Adamova truhla.

13:00 – 14:00 PRESTÁVKA

14:00 – 15:00  Dušan Jančovič: 
Nové trendy v médiách alebo Ako zaujať na webe  
Moc internetu narastá. Aké výhody a nevýhody prináša šírenie audio a video obsahu  
v online priestore oproti klasickému vysielaniu. V čom je internet špecifický a aké 
úskalia môže priniesť šírenie obsahu na webe. Pozrieme sa tiež na to, prečo je nutné 
vedieť odprezentovať svoju prácu na webe, a ktoré nástroje na to ponúka.

15:00 – 16:00  Petr Marek: 
RADIO IVO: Totálne improvizovaná rozhlasová hra
Radio Ivo je prenesenie rozhlasovej hry na divadelné dosky bez akejkoľvek 
transformácie. Len s možnosťou vidieť jej vznik. Z nulového bodu.
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