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Groundlings Theatre
Anglie
Svou stáž jsem absolvovala v přístavním městě Portsmouth na jihu Anglie od 6. 5. do 3. 6.
2018. Možnost odjet na praxi do zahraničí jsem dostala díky škole, kterou navštěvuji –
Střední škola designu a módy a také díky projektu Erasmus +. Tuto měsíční stáž jsem strávila
v menším dobrovolnickém divadle jménem Groundlings Theatre. Divadlo se nachází v jedné
z nejstarších budov a je nejstarším divadlem v Portsmouthu. Pravidelně se zde hrály
divadelní hry a bylo možné si prostory pronajmout k akcím, jako jsou například svatby, oslavy
narozenin a podobně. Divadlo také pořádalo festivaly a kroužky herectví pro děti i dospělé.
Každé ráno jsem v práci pomáhala s úklidem a přípravou divadla pro daný den. Hlavní náplní
mé práce ale bylo vytváření různých kulis pro několik divadelních představení. Nejčastěji to
byla několikametrová plátna, na která jsem kreslila a poté malovala město/ krajinu.
Pracovala jsem v týmu s dalšími stážisty. Také jsem pomáhala navrhnout, jak budou kulisy na
pódiu rozmístěny, aby dotvářely scénu. Bydleli jsme v hostitelských rodinách. Já se
spolužačkou jsme byly u milé paní, která měla jednu dceru. V této rodině bydleli jak další
Češi, tak i studenti z různých zemí Evropské Unie. Měli jsme polopenzi, takže oběd jsme si
každý den zajišťovali sami. Večeře byla považována za hlavní jídlo dne. Téměř vše, co jsem za
tento měsíc ochutnala a vyzkoušela, bylo velmi dobré. Ve volném čase jsme často byli
s ostatními studenty z našich hostitelských rodin a skoro každý den jsme se chodili projít a
sednout si na pláž. Ze začátku tam s námi necelé dva týdny byla paní zástupkyně, která nám
pomáhala plánovat výlety. Prošli jsme si populární a zajímavá místa v Portsmouthu (Emirates
Spinnaker Tower, Historic Dockyard s návštěvou muzea Mary Rose…) i mimo něj (Londýn,
Brighton, Stonehenge). Z obdrženého grantu jsme měli hrazeno ubytovaní, stravování,
městské MHD i cestu z České Republiky do Anglie a zpět. Na stáž jsem se připravovala ve
škole formou přípravných kurzů, které byly mimo výuku. Mně osobně kurzy pomohly hlavně
v tom, že jsem si doplnila slovní zásobu. Podle mého názoru byla tato stáž skvělá ve všech
ohledech. Zdokonalila jsem se v anglickém jazyce, poznala jsem spoustu nových lidí a přátel a
zjistila jsem, jaké to je pracovat v multikulturním kolektivu a žít delší dobu v jiné zemi, za což
jsem velmi vděčná. Také jsem si procvičila své oborové znalosti při malbě a vytváření kulis.
S komunikací v průběhu stáže žádný problém nebyl, domluvila jsem se více či méně všude a
rozhodně nelituji, že jsem jela.

