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KØIOVATKY

TVORBA-TVOØIVOST-HRA

13. celostátní dílna komplexní estetické výchovy
Police nad Metují 2. - 5. øíjna 2008
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA
Spolupoøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku Praha
Spolupráce: katedra výchovné dramatiky DAMU
Dílna je akreditována MMT pod èíslem: 34 680/2005-25-463.
Netradièní tvùrèí dílna je otevøená vedoucím souborù a skupin vech druhù dramatických, literárních, recitaèních, výtvarných, hudebních (vèetnì dìtských
pìveckých sborù), pohybových a taneèních - a pedagogùm rùzných typù kol mateøských, základních a støedních, uèitelùm ZU, vychovatelùm kolních druin
a klubù, pracovníkùm center volného èasu a domù dìtí a mládee, a také pedagogùm
a studentùm vysokých kol pedagogického i umìleckého smìru a vem ostatním,
kteøí pracují s dìtmi a mladými lidmi a hledají inspiraci a nové podnìty.
Smyslem této celostátní dílny, která se koná u od roku 1993, je spoleènì hledat pøi
praktických èinnostech styèné body mezi rùznými oblastmi tvoøivé hry s dìtmi
a mládeí a monosti jejich propojování i doplòování, ale souèasnì i specifika
jednotlivých oborù.
Dílna tak mùe být inspiraci také pro ty uèitele, kteøí promýlejí vazby mezi pøedmìty,
respektive obory vzdìlávací oblasti Umìní a kultura v RVP pro základní vzdìlávání,
RVP pro gymnaziální vzdìlávání a RVP pro základní umìlecké vzdìlávání.
Jednotlivé tøídy na celostátní dílnì povedou v tomto roce opìt zkuení odborníci
z celé republiky. Kadá skupina bude vedena vdy dvìma lektory - lektorem dramatické
výchovy a lektorem dalího oboru.
Zvlátností této celostátní dílny je to, e se kadý rok koná v jiném místì Èech nebo
Moravy. Místo konání se pak stává tematickým východiskem pro dílnu a její námìt.
Pøi jeho volbì je vìtinou dùleitá u lokalita sama. Roli èasto hrají vzhled, dispozice
a atmosféra objektù a míst (v pøedchozích dílnách to byly napø. støedovìké opevnìní
mìsta Polièky, hrad Sloup vytesaný do skály, románsko-gotická bazilika v Tøebíèi,
renesanèní mìsto Telè, jeviovický hrad) nebo okolní krajina (rybník Vajgar
v Jindøichovì Hradci, Polná se zbytky tvrze, ghetta a idovského høbitova a nedalekým
lomem). Kadé místo v sobì nese i stopy událostí a pøíbìhù, je se v nìm nebo
kolem nìj mohly odehrát nebo skuteènì odehrály (útrek noèního rozhovoru fiktivních
postav v oknì litomylského renesanèního zámku; povìst o uøezaných uích
køesanù, které po tatarském obléhání zùstaly u tramberka) a také stopy historických
nebo fiktivních postav, které pro nás mohou, jsme-li k místu dostateènì vnímaví, oít
(Vítek z Prèice, který podle povìsti pøed hradbami Jindøichova Hradce rozdìlil vítkovské
panství mezi svých pìt synù). Námìt dílny je tedy lektory a organizátory volen vdy tak,
aby byl dostateènì motivující a inspirující, aby dával monost rùzných úhlù pohledu
a zpracování a v ideálním pøípadì aby v sobì nesl i metaforu, kouzlo nebo tajemství,
které by dokázalo úèastníkùm zprostøedkovat záitek výjimeènosti. Jinak tomu nebude
ani letos na Broumovsku - v Polici nad Metují.
2

KØIOVATKY

Kurzovné pro úèastníky dílny: 900 Kè (pro studenty prezenèního studia a øádné èleny
STD 20% sleva, tedy 720 Kè).
Pokud máte zájem se dílny zúèastnit, zalete pøihláku co nejrychleji, nejpozdìji
vak do 31. kvìtna 2008 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Centrum dìtských aktivit,
k rukám Jaroslava Provazníka, NIPOS, Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 966-9 nebo na e-mailové adresy: jaroslav.provaznik@damu.cz nebo
std@drama.cz.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

NA 13. CELOSTÁTNÍ DÍLNU TVORBA-TVOØIVOST-HRA
Police nad Metují 2. - 5. øíjna 2008
Jméno a pøíjmení: ..........................................................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................................................
.......................................................................

PSÈ: ...................................................................

Datum narození: .......................................
Telefon domù: ...........................................

Telefon do zam.: ..............................................

Mobilní telefon: ..........................................

E-mail: ................................................................

kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi a mládeí: ...............................................................
.............................................................................................................................................................
Zajímám se o práci ve skupinì zamìøené pøedevím na:
w výtvarnou a dramatickou výchovu
w pohybovou a dramatickou výchovu
w hudební a dramatickou výchovu
w literární a dramatickou výchovu
(Vyznaète prosím víc monosti a své preference, pokud by nìkterá ze skupin byla
ji pøeplnìna.)
Datum:

Podpis:

Kormidlo si mùete objednat v elektronické podobì na adrese
kormidlo@nipos-mk.cz, uetøíte nám tím náklady na tisk a potovné.

3

DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA

DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Jakub Hulák, tel.: 221 507 969, e-mail: hulak@nipos-mk.cz,
Jaroslav Provazník, tel.: 221 507 967, 221 111 052-3,
e-mail: std@drama.cz nebo jaroslav.provaznik@damu.cz

DÌTSKÁ SCÉNA 2008

37. celostátní pøehlídka dìtského divadla
37. celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù
13. - 19. èervna 2008, Trutnov
Z povìøení a za finanèního pøispìní MK a MMT poøádají NIPOS-ARTAMA, Sdruení pro
tvoøivou dramatiku a Dùm kultury Trutnov ve spolupráci s KVD DAMU.
Dìtská scéna je nejvýznamnìjí akce v ÈR v oblasti dramatické výchovy orientované
na inscenaèní práci s dìtmi. Zahrnuje pøedstavení nejzajímavìjích divadelních, loutkáøských a recitaèních inscenací dìtských souborù a nejzdaøilejí vystoupení dìtských
recitátorù vybraná lektorskými sbory krajských pøehlídek, rozbory inscenací pod vedením odborníkù na divadlo a dramatickou výchovu, dopolední praktické semináøe zamìøené na vybrané oblasti inscenaèní práce a dramatické výchovy a inspirativní doplòkový program. Dìtská scéna je urèena vem zájemcùm o divadlo s dìtmi a mládeí
a dramatickou výchovu, vedoucím dìtských a mladých souborù, uèitelùm vech typù
kol vèetnì ZU a dalích výchovných a vzdìlávacích institucí, studentùm umìleckých
a pedagogických kol a fakult. Semináøe jsou urèené také pro uèitele, kteøí na základì
rámcových vzdìlávacích programù zpracovávají svùj vlastní kolní vzdìlávací program
pro DV. Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù se koná od 13. do 15. 6. 2008,
celostátní pøehlídka dìtského divadla spolu s praktickými semináøi pro dospìlé úèastníky bude probíhat od 14. do 19. 6. 2008 (pøíjezd úèastníkù 13. 6. veèer). Seminární
tøída A zaène pracovat u v pátek 13. 6. (pøíjezd úèastníkù 13. 6. dopoledne).
Semináøe Dìtské scény jsou akreditovány MMT pod è. 28 025/2006-25-581. Uèitelùm tak mùe úèastnický poplatek uhradit kola z prostøedkù urèených na dalí vzdìlávání pedagogù.
PØEHLED SEMINÁRNÍCH TØÍD PRO DOSPÌLÉ ÚÈASTNÍKY:
A - Pøednes a interpretace aneb Má vùbec smysl recitovat?
Co je to pøednes a má vùbec smysl recitovat? Proè vlastnì recitovat? Kdo mùe recitovat a co? Mají nìjaký smysl recitaèní pøehlídky?
Jestli jste si nìkdy poloili alespoò jednu z tìchto otázek, pak vám nabízíme spoleèné
hledání odpovìdí. Dílna bude rozdìlena na dvì volnì na sebe navazující èásti (je
moné se pøihlásit jen na jednu z nich - viz Kurzovné). Od pátku do nedìle vyuijeme
probíhající recitaèní pøehlídky a budeme diskutovat o vystoupeních, s jejich texty se
pøedem seznámíme. V dalí èásti budeme pokraèovat v práci na nìkterých textech
metodami, které nabízí dramatická výchova. Jako host vstoupí do dílny hereèka, recitátorka a uèitelka ZU Kolín Martina Longinová, aby v praktickém vstupu seznámila úèastníky s technikou práce s hlasem. Pokud obhájíme význam pøednesu, pak si mùeme
zkusit praktickou práci na textech, které jsme pro vás pøipravili.
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Lektorka: Jana Machalíková, recitátorka, pedagog DDM Praha 8, vedoucí vynikajících
dìtských a mladých divadelních souborù a improvizaèních skupin, spoluzakladatelka
Èeské improvizaèní ligy (sama o sobì ale tvrdí, e právì recitace jí dala nejvíc a posunula ji nejdál).
B - Drama, divadlo a kurikulum
Semináø urèený zejména pro pedagogy vech typù kol, kteøí se zabývají dramatickou
výchovou ve kolních vzdìlávacích programech (DV jako pøedmìt nebo jako metoda
práce pøi výuce jiných pøedmìtù). Irská lektorka, kterou u znají èetí pedagogové ze
semináøe o práci s pøíbìhem na DS 2003, se v posledních letech zabývá pøedevím
dramatickou výchovou v rámci kolského kurikula. Je spoluautorkou v Irsku velmi populární pøíruèky Dramatická výchova krok za krokem, vìnované právì zapojení dramatiky do kolní výuky a prezentující projekty, ovìøené na víc ne 21 základních kol v Irsku.
Z této zkuenosti bude vycházet i práce v semináøi, který bude hledat místo dramatické
výchovy a divadla ve kolní výuce a vyuije k tomu mj. prvky keltských mýtù a pøíbìhù.
Semináø bude tlumoèen do èetiny.
Lektorka: Joanna Parkesová (Dublin, Irsko), uèitelka a lektorka dramatické výchovy,
autorka vzdìlávacích projektù pro dìti, uèitele a studenty; vystudovala DV a sociologii
na univerzitách v Dublinu a v Londýnì, pracovala jako vedoucí vzdìlávacího programu
Abbey Theatre (Irské národní divadlo) pro koly a místní komunity, jeden rok pracovala
s dìtmi, studenty V, uèiteli a umìlci v Jihoafrické republice.
C - Jak z mála udìlat hodnì
Dílna herecké práce s pøesahem do dramaturgie a reie urèená pøedevím pro vedoucí dìtských a mladých divadelních souborù, které nepracují jen s tìmi talentovanými.
Soustøedí se zejména na tyto okruhy:
- bytí, jednání v situaci, rekvizita a kostým jako partner a pomocník herce,
- modelování drobných divadelních tvarù,
- výhody volnì sloených tvarù na pùdorysu dramatického díla.
Lektorka: Hana Franková, hereèka a reisérka Divadla Dagmar Karlovy Vary, pedagog
SPg Karlovy Vary a katedry výchovné dramatiky DAMU Praha.
D - Jak se odpoutat od zemì
Praktický semináø zamìøený na monosti práce s materiálem, barvou, pøedmìtem
èi loutkou, a u v divadle loutkovém nebo v divadle postaveném v zásadì na èinoherním principu. Úèastníci se budou zabývat také znakem, výtvarným obrazem a metaforou v divadelním pøíbìhu, stejnì jako archetypem a animací pøedmìtu. Spoleèná práce bude vycházet ze zásady, e divadlo je od slova dívat, e pro diváka je lepí vidìt ne
slyet, pro herce je lepí ukázat, ne popisovat Na jednoduchém textu si úèastníci
ukáou, jaké rùzné výklady a jaká témata se v nìm dají nalézt.
Lektor: Josef Brùèek, loutkoherec a reisér, vedoucí dnes ji legendárního souboru
Tatrmani ze Sudomìøic u Bechynì, po dlouhá léta vedoucí Kulturního domu v Bechyni.
Kurzovné: 600 Kè, studenti denního studia 500 Kè (zahrnuje poplatek za estidenní
dopolední semináø, vstup na vechna pøehlídková pøedstavení a diskusní kluby, vstup
na veèerní doplòkové programy). Zájemci o seminární tøídu A mají monost pøihlásit se
pouze na víkend, nebo pouze na vední dny. Za víkend zaplatí poplatek 300 Kè, studenti
200 Kè, za vední dny 400 Kè, studenti 300 Kè.
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Ubytování od 13. 6. do 19. 6. si úèastníci uhradí zvlá podle nárokù na pohodlí:
 penzion - ubytování po celou dobu pøehlídky (6 nocí) - 190 Kè/noc
 penzion - kratí pobyt (5 nocí a ménì) - 200 Kè/noc
 kolní tìlocvièna - s vlastním spacím pytlem a podlokou - 40 Kè/noc
Máte-li zájem pøihlásit se do nìkteré ze seminárních tøíd DS 2008, vyplòte peèlivì
pøihláku a polete ji co nejdøíve, pokud mono do 16. kvìtna 2008 na adresu: Jakub
Hulák, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem na
adresu hulak@nipos-mk.cz.
Pøihláky pøijímáme do vyèerpání volných míst. V pøípadì, e poèet pøihláek pøekroèí
limit stanovený pro jednotlivé tøídy, budeme pøi výbìru úèastníkù pøihlíet k datu
doruèení pøihláky a k údajùm o pøedchozích zkuenostech v oboru.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na praktický semináø Dìtské scény 2008, Trutnov 13. - 19. èervna
Jméno a pøíjmení: ..................................................................................................................
Adresa: ...................................................................................................................................
................................................................ PSÈ: ....................................................................
Datum narození: ................................
Telefon domù: .................................... Telefon do zam.: ................................................
Mobilní telefon: ................................... E-mail: ................................................................
kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi a mládeí: ...................................................
..................................................................................................................................................
Absolvované semináøe a dílny dram. výchovy a dìtského divadla, event. studium:
Závaznì se pøihlauji do seminární tøídy (zakroukujte):
A - PØEDNES A INTERPRETACE aneb MÁ VÙBEC SMYSL RECITOVAT?
B - DRAMA, DIVADLO A KURIKULUM
C - JAK Z MÁLA UDÌLAT HODNÌ
D - JAK SE ODPOUTAT OD ZEMÌ
Náhradní monost pro pøípad, e by kapacita tøídy byla u pøeplnìna: ...................
Mám zájem o ubytování:
n v penzionu (pokoje s lùky)
n ve kole (v tìlocviènì s vlastním spacím pytlem a podlokou)
Datum:

Podpis:
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19. celostátní dílna støedokolské dramatiky a mladého divadla
Kulturní dùm Bechynì 16. - 19. øíjna 2008
Poøádají: NIPOS-ARTAMA, Sdruení pro tvoøivou dramatiku, Kulturní støedisko mìsta Bechynì a obèanské sdruení Tatrmani
Setkání støedokolských a mladých souborù z celé ÈR, které zahrnuje:
pøehlídku inscenací zúèastnìných souborù
spoleèná povídání o pøedstaveních s vedoucími a èleny souborù
a zkuenými lektory
tvùrèí dílnu pro èleny a vedoucí souborù a dalí zájemce
vzájemnou výmìnu zkueností a inspiraci do dalí práce
Dílna je urèena pro mladé soubory (støedokolské a uèòovské skupiny, soubory
ZU, DDM, SVÈ, divadelní studia apod.), které mají chu prezentovat pøed svými
vrstevníky výsledky své divadelní práce, zároveò nahlíet do práce dalích souborù,
spoleènì odkrývat pozadí vzniku inscenací, nabízet i pøijímat inspirativní podnìty pro
dalí práci.
Soubory, které mají o Nahlíení zájem, vyplní pøihláku a zalou ji do 20. èervna
2008 na adresu: Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21
Praha 2, nebo e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz. Zároveò s pøihlákou polou
videozáznam pøedstavení na DVD, CD èi VHS (staèí i pracovní záznam zachycující
rozpracovanou inscenaci v její stávající podobì nebo pouze ukázku z pøedstavení)
a text inscenace, nejlépe scénáø. Vítaná je i dalí dokumentace (charakteristika
souboru a inscenace, program atd.). Pøiloené materiály na poádání vrátíme.
Nahlíení 2008 se zúèastní 6-8 souborù, které budou vybrány pøípravným týmem
dílny na základì inspirativnosti a kvality inscenace, technických parametrù, vìkového
sloení souboru (preferujeme 15-20 let), termínu doruèení pøihláky i dramaturgických
kritérií.
Soubory se mohou pøihlásit i s nehotovou inscenaci - setkání jim mùe pomoci
nalézt cestu k jejímu dokonèení.
Dílna bude otevøena i jednotlivcùm - vedoucím souborù (i tìm, kteøí o práci s mladým
souborem zatím jen uvaují), pedagogùm støedních kol, studentùm a dalím.
Nabídka pro tyto úèastníky bude uveøejnìna v pøítím èísle Kormidla.
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PØIHLÁKA SOUBORU NA

2008

Název souboru: ...................................................................................................................
Vedoucí souboru: ................................................................................................................
Kontaktní adresa: ................................................................................................................
.........................................................................

PSÈ: ........................................................

tel.: .................................................................

mobilní tel: .............................................

e-mail: .....................................................................................................................................
webová prezentace: ............................................................................................................
Název inscenace: ...............................................................................................................
typ inscenace (pokuste se struènì charakterizovat):
autor: ............................................................

reie: .......................................................

hudba:...........................................................

výprava: ..................................................

dalí spolupráce: ................................................................................................................
.................................................................................................................................................
poèet èlenù souboru: ................................

vìkové sloení souboru: .....................

pøedpokládaná délka pøedstavení: ...........................
èas na pøípravu scény / vyklizení scény: ................./.................
hrací prostor (popite a uveïte rozmìry scény, popø. pøilote plánek):

technické poadavky:

Datum:

Podpis vedoucího:
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE KOLE ´08
14. celostátní dílna dramatické výchovy
18. - 24. záøí 2008, Jièín

Poøadatelé: Sdruení pro tvoøivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU
a K-klub Jièín
Spolupráce: NIPOS ARTAMA a mìsto Jièín
Celostátní praktická dílna v Jièínì je - vedle semináøù poøádaných v rámci celostátní
pøehlídky Dìtská scéna - nejvýznamnìjí kadoroèní akcí v oboru dramatické výchovy
v ÈR. Je urèena pøedevím pedagogùm a studentùm, kteøí se u setkali s dramatickou
výchovou a kteøí chtìjí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat dalí podnìty
a inspiraci pro práci s dìtmi a mládeí - a u pùsobí na prvním nebo druhém stupni
Z, v mateøských kolách, ve kolách støedních i na pedagogických, filozofických
a umìleckých fakultách. Tøi z nabízených dílen zohledòují také aktuální potøeby uèitelù
a øeditelù základních, ale také støedních kol pracovat na kolních vzdìlávacích
programech.
LETONÍ DÍLNA NABÍZÍ TYTO TØÍDY:
1 - Divadlo ve výchovì a vyuèování a jeho divadelní a pedagogické metody
(lektor: GÁBOR TAKÁCS, herec, uèitel dramatické výchovy a profesionální lektor
budapeského kulturního centra Káva Kulturális Mûhely, Maïarsko)
Úèastníci dílny, v ní se budeme zabývat jak divadelními, tak technickými prvky
a postupy, budou mít pøíleitost seznámit se s metodami divadla ve výchovì
a vyuèování v Maïarsku. V prùbìhu dílny se budeme zabývat také tím, jak se od sebe
lií, a èím jsou si naopak podobné výchovné drama (DIE - drama in education)
a divadlo ve výchovì (TIE - theatre in education). Pozornost bude vìnována tomu, jak
probíhá plánování divadla ve výchovì a vyuèování a jak velijak lze tento proces
odstartovat. Tøída je urèena pøedevím tìm, kteøí se prakticky zabývají divadlem ve
výchovì a jeho rùznými podobami. Dílna bude tlumoèena do èetiny.
2 - Cesty k tvorbì literárního a dramatického textu. Dílna tvùrèího psaní pro
zaèínající spisovatele i pokroèilé uèitele
(lektoøi: EVA BRHELOVÁ, pedagog ateliéru dramatické výchovy Divadelní fakulty
JAMU, Brno, a ZBYNÌK FIER, pedagog Ústavu èeské literatury Filozofické fakulty
MU, Brno)
Úèastníci dílny si vyzkouejí rozmanité techniky a cvièení z oblasti tvùrèího psaní
(techniky hledání témat, odblokování, plánování a upravování textu, metody rozvíjení
imaginace ad.). Impulzy pro tvorbu textu budeme objevovat v oblasti literatury, divadla,
hry, výtvarného umìní, ve skupinové i individuální práci. Pøi tvorbì vlastního textu
budou úèastníci vycházet z rùzných inspiraèních zdrojù (náhoda, podnìty vnìjího
svìta, osobní záitky, výtvarné èinnosti apod.). Podstatnou roli bude hrát genius loci
starobylého mìsta a jeho okolí. Cílem práce v dílnì bude rozvíjení tvùrèího slovesného
potenciálu, imaginace a tvùrèího mylení úèastníkù. Tvùrèí psaní je cestou
k sebepoznání a sebevyjádøení pisatele, cestou k rozvoji empatie a kooperace.
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Nedílnou souèástí proto bude rozvoj schopnosti formulovat vlastní mylenky, pocity,
pøedstavy a názory i schopnosti sebereflexe v tvùrèím procesu. Pøi skupinové reflexi
vytvoøených textù si úèastníci uvìdomí monosti didaktického vyuití realizovaných
èinností pøi práci s dìtmi a mládeí, a ji pùjde o estetickou, mediální, èi iroce
pojatou obèanskou výchovu, nebo o rozvíjení studijních, komunikaèních a
abreaktivních dovedností. Výstupem dílny v Jièínì mùe být soubor kratích literárních
textù rùzných ánrù, prezentovaný (samozøejmì podle rozhodnutí úèastníkù dílny) v
podobì autorského ètení. Dílna bude otevøena maximálnì dvanácti zaèínajícím nebo
pokroèilým zájemcùm o tvorbu literárního èi dramatického textu.
3 - Viditelné i neviditelné stopy
(lektoøi: MARTINA VANDASOVÁ, uèitelka výtvarného oboru ZU Jílové u Prahy, a JAKUB
HULÁK, odborný pracovník Centra dìtských aktivit v ARTAMÌ Praha pro dramatickou
výchovu, dìtské divadlo a dìtský pøednes, vedoucí dìtských a mladých divadelních
souborù v Centru tvoøivé dramatiky Praha)
Kadý den nabídneme spoleènou výpravu, naplnìnou dramatickou hrou, improvizací,
divadlem a souèasnì pozorováním okolního svìta a spontánní výtvarnou tvorbou. Budou
nás zajímat viditelné i neviditelné stopy historie ve mìstì Jièínì, kde se zároveò
pokusíme otiskovat stopy své. Naím ateliérem bude také tajuplná okolní pøíroda plná
barev, které mùeme nejen pozorovat oèima, ale moná i slyet nebo hmatat
Kadý den bude jinou variantou toho, jak se mohou výtvarné a dramatické aktivity
smysluplnì prolínat, doplòovat a vzájemnì obohacovat. To ve bez nárokù na dovednosti
a zkuenosti úèastníkù v tom èi onom oboru.
4 - Dramatická výchova ve kolním vzdìlávacím programu
(lektor: TOMÁ DOLEAL, pedagog dramatické výchovy na Pedagogické fakultì
Masarykovy univerzity, Brno, a centra dramatické výchovy CVÈ Luánky)
V dílnì se budeme zabývat otázkami, které se týkají místa a podoby dramatické
výchovy v souèasné kole, napø.:
- Dramatická výchova jako vzdìlávací obor, výuková metoda, zpùsob realizace prùøezových témat ?
- Jaké monosti poskytuje dramatické výchovì Rámcový vzdìlávací program pro
základní vzdìlávání?
Nabízím praktické ukázky nìkolika výukových modulù, které z tìchto moností vycházejí.
Úèastníci dílny budou mít také monost spoleènì zpracovat své námìty tak, abychom
uvolnili cestu dramatické výchovì do vaí koly.
Souèástí celostátní dílny v Jièínì je - jako u tradiènì - pøehlídka inspirativních
pøedstavení dìtských a støedokolských divadelních a recitaèních souborù
a vystoupení dìtských sólových recitátorù, která se uskuteèní v sobotu 20. záøí 2008.
Ubytování pro úèastníky dílny nabízíme:
§ v hotelu Paøí,
§ ve dvou nových sportovních ubytovnách,
§ ve vlastním spacím pytli v tìlocviènì.
Kurzovné (v nìm je zahrnuto také ubytování):
§ kurzovné seminaristù, kteøí budou ubytováni v hotelu Paøí: 3000 Kè (øádní èlenové STD a studenti: 2500 Kè),
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§ kurzovné seminaristù, kteøí budou spát ve sportovní ubytovnì: 1500 Kè (èlenové
STD a studenti: 1200 Kè),
§ kurzovné seminaristù, kteøí budou spát ve vlastním spacím pytli: 800 Kè (èlenové
STD a studenti: 600 Kè),
§ kurzovné bez ubytování: 700 Kè (èlenové STD a studenti: 500 Kè).
Stravu a dopravu si hradí kadý úèastník sám.
Akce je akreditována MMT pod è. 34 680/2005-25-463
Máte-li zájem úèastnit se jedné z dílen, zalete vyplnìnou pøihláku nejpozdìji do
23. èervna 2008 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Jaroslava Provazníka,
Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, fax 221 111 052, e-mail: std@drama.cz
nebo jaroslav.provaznik@damu.cz. Pøihláky pøijímáme do vyèerpání volných míst.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

k úèasti na 14. celostátní dílnì dramatické výchovy
18. - 24. záøí 2008, Jièín
Jméno a pøíjmení: .................................................................................................................
Adresa: ..................................................................................................................................
........................................................................

PSÈ: ........................................................

Datum narození: ........................................
Telefon domù: ............................................

Telefon do zam.: ...................................

Mobilní telefon: ...........................................

E-mail: ....................................................

kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi a mládeí: ...................................................
.................................................................................................................................................
Pøihlauji se do tøídy (zakroukujte tøídu, o kterou máte zájem):
1

Divadlo ve výchovì a vyuèování a jeho divadelní a pedagogické metody

2

Cesty k tvorbì literárního a dramatického textu.

3

Viditelné i neviditelné stopy

4

Dramatická výchova ve kolním vzdìlávacím programu

Mám zájem o ubytování:
§ v hotelu Paøí
§ v nové sportovní ubytovnì
§ ve vlastním spacím pytli
Datum:

Podpis:
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA
PRO SOUÈASNOU KOLU

Kurz dramatické výchovy pro uèitele základních, støedních i mateøských kol a dalí
zájemce o dramatickou výchovu - øíjen 2008 - leden 2010
Poøadatelé: Sdruení pro tvoøivou dramatiku a katedra výchovné dramatiky DAMU
Organizátor: Centrum tvoøivé dramatiky Praha
Spolupráce: NIPOS-ARTAMA Praha
Hlavní lektorky: Ivana Sobková, uèitelka LDO ZU, Biskupská, Praha 1, a Olga Králová,
uèitelka dramatické výchovy na Z v Praze 4-Kunraticích
I v novém kolním roce nabízejí Sdruení pro tvoøivou dramatiku a katedra výchovné
dramatiky DAMU tøísemestrální kurz dramatické výchovy pro uèitele vech typù kol.
Kurz je poøádán ve spolupráci s Centrem dìtských aktivit NIPOS- ARTAMA a Centrem
tvoøivé dramatiky Praha, tedy s institucemi, které se dramatickou výchovou zabývají
dlouhodobì a systematicky od poèátku 90. let.
Dramatická výchova je vedle výtvarné a hudební výchovy souèástí vzdìlávací oblasti
Umìní a kultura v Rámcovém vzdìlávacím programu pro základní vzdìlávání, a tak
ji mohou koly zaøadit jako samostatný pøedmìt do svých uèebních plánù. Kromì
toho mají dramatickovýchovné metody a techniky bohaté uplatnìní - jak je to u øadu
let obvyklé - také ve výuce jiných pøedmìtù (èeský jazyk a literatura, prvouka/vlastivìda,
dìjepis, obèanská výchova...) a v práci s pøedkolními dìtmi.
Nìkterým uèitelùm napomùe absolvování specializaèního kurzu i pøi pøípravì na
vysokokolské studium dramatické výchovy.
Kurz je koncipován jako celek, z nìho si nelze vybírat jen nìkterá témata. Protoe
základem výuky je praktická èinnost frekventantù, podmínkou absolvování kurzu je
pravidelná a aktivní úèast na dílnách a semináøích a na týdenním soustøedìní.
Cílem tøísemestrálního kurzu je uvést frekventanty pøedevím prostøednictvím
praktických aktivit (cvièení, hry, improvizace, plánování lekcí ) do dramatické výchovy
a seznámit je se základními principy tohoto oboru. Kurz je zamìøen na osobnostní
a sociální rozvoj uèitele dramatické výchovy, na prohlubování jeho tvoøivosti a na
získávání základních dovedností nutných pro vedení dramatickovýchovných lekcí.
Dále je jeho cílem zprostøedkovat úèastníkùm orientaci v rùzných monostech aplikace
dramatické výchovy a pomoci jim pochopit místo dramatické výchovy v souèasné
kole (dramatická výchova jako samostatný pøedmìt, dramatická výchova v podobì
osobnostního a sociálního rozvoje, dramatickovýchovné metody ve výuce rùzných
pøedmìtù a v práci s pøedkolními dìtmi apod.). Frekventanti kurzu si ve tøetím
semestru tohoto kurzu od øíjna 2009 do ledna 2010 pøi praktických ukázkách své
pedagogické práce budou moci vyzkouet nejen konkrétní postupy práce, ale pod
vedením lektorù se budou spolupodílet na rozboru ukázek svých kolegù.
Kurz trvá od øíjna 2008 do ledna 2010. Výuka probíhá ve dvanácti dvacetihodinových
blocích (1 hodina = 45 minut) vdy o víkendech (pátek veèer od 18.30, sobota celý
den od 9.00 -18.00, nedìle dopoledne od 9.00 do 13.00). Souèástí kurzu je pìtidenní
soustøedìní v Jièínì, které se bude konat v druhé polovinì záøí 2009. Celkový rozsah
tøísemestrálního kurzu je 295 hodin.
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Termíny setkání: 24. - 26. 10., 21. - 23. 11., 12. - 14. 12. 2008, 23. - 25. 1., 13. - 15. 2.,
13. - 15. 3., 17. - 19. 4., 29. - 31. 5., 16. - 18. 10., 13. - 15. 11., 11. - 13. 12. 2009, 8. - 10. 1. 2010.
Podmínkou úspìného absolvování kurzu je pravidelná, nejménì vak
pìtasedmdesátiprocentní aktivní úèast, písemné vyhotovení pøípravy alespoò na
jednu lekci dramatické výchovy a její realizace. Dalí podmínkou absolvování kurzu
je úèast na pìtidenním soustøedìní v rámci celostátní dílny Dramatická výchova
v Jièínì, kde seminaristé budou pracovat v dílnì, kterou si vyberou podle svého
zájmu a zamìøení.
Místo konání kurzu: Centrum tvoøivé dramatiky Praha, Arabská 681/20, Praha 6.
Kurz je akreditován MMT pod è. 34 680/2005-25-463, to znamená, e zamìstnavatel
mùe seminaristovi hradit kolné, pøípadnì i cestovné z penìz urèených na dalí
vzdìlávání pedagogických pracovníkù.
Kurzovné: 4000 Kè (12 víkendových setkání = 240 hodin). (Pozn.: V cenì není zahrnuta
platba za pìtidenní soustøedìní v Jièínì.)
Máte-li zájem absolvovat tento kurz dramatické výchovy, zalete vyplnìnou pøihláku
nejpozdìji do 23. èervna 2008 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Jaroslava
Provazníka, Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, fax 221 111 052, e-mail:
std@drama.cz nebo jaroslav.provaznik@damu.cz.
S pøípadnými dotazy se lze obrátit na Jaroslava Provazníka (tel. 221 111 052-3).

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

do tøísemestrálního kurzu DV pro souèasnou kolu - 2008-2010
Jméno a pøíjmení: ...................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................
..........................................................................

PSÈ: ........................................................

Datum narození: ..........................................
Telefon domù: ..............................................

Telefon do zam.: .....................................

Mobilní telefon: ............................................

E-mail: .....................................................

kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi a mládeí: ........................................................
Adresa: ......................................................................................................................................
.........................................................................

PSÈ: ........................................................

Pøedmìty, které vyuèuji:
Datum:

Podpis:
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VYSOKOKOLSKÉ STUDIUM
DRAMATICKÉ VÝCHOVY
Katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty AMU otevírá v roce 2009 magisterské
prezenèní tøíleté studium dramatické výchovy pro absolventy vysokokolského
(bakaláøského nebo magisterského) studia pedagogického nebo umìleckého
smìru.
Cílem studia je vybavit posluchaèe takovými vìdomostmi a základními dovednostmi
a rozvinout jejich osobnostní a talentové pøedpoklady, aby byli schopni pouèenì
a s uitím postupù dramatické výchovy smìøovat se svými svìøenci k divadelnímu
nebo pøednesovému tvaru a vyuívat dramatickou výchovu ve své práci s dìtmi
a mládeí ve vyuèování i v zaøízeních zamìøených na volný èas.
Ve studiu jsou vyváeny obì smìøování oboru - jak orientace na divadelní disciplíny
a jejich aplikaci na divadlo hrané dìtmi a mládeí a dìtský pøednes, tak orientace na
interní (kolní) dramatickou výchovu vèetnì jejích rùzných smìrù a aplikací.
Studium je ukonèeno obhajobou diplomové magisterské práce a státní magisterskou
zkoukou. Souèástí státní závìreèné zkouky je rovnì obhajoba samostatného
tvùrèího projektu.
Nároky na uchazeèe: Uchazeè musí prokázat motivaci ke studiu a k práci ve zvolené
oblasti, talent pro pedagogickou práci v umìleckém oboru, osobní kreativní schopnosti
a základní orientaci v dramatické výchovì. Pøednost budou mít ti zájemci, kteøí u
mají zkuenosti s prací s dìtmi a mládeí.
PRÙBÌH PØIJÍMACÍ ZKOUKY:
a) Pøijímací zkouky jsou dvoukolové. Na základì výsledkù v 1. kole budou zájemci
o studium pøizváni do 2. kola.
b) Èasové rozpìtí: Pøijímací øízení (týká se jak prvního, tak druhého kola) potrvá pro
jednoho posluchaèe buï jeden celý den, nebo probìhne ve dvou pùldnech
c) Rámcový obsah pøijímacích zkouek:
První kolo (termín konání: 30. - 31. ledna 2009):
A) Pøednes pøedem pøipravené básnì nebo prózy, pøípadnì divadelního monologu
v rozsahu do pìti minut a jeho variace.
B) Vìdomostní test.
C) Písemná práce týkající se problematiky dramatické výchovy, její téma bude zadáno na místì.
Druhé kolo (termín konání: 22. kvìtna 2009):
D) Vypracování domácí písemné práce, v ní má uchazeè prokázat schopnost analyzovat a interpretovat umìlecký text a schopnost uvaovat o nìm jako o zdroji pro
divadelní a interní dramatickovýchovnou práci. Konkrétní zadání bude zasláno
kadému uchazeèi ihned po úspìném absolvování 1. kola.
E) Pohovor zamìøený na zjitìní motivace, zkueností a pøedbìné informovanosti
èi orientovanosti uchazeèe v problematice dramatické výchovy, divadla, krásné
literatury (s dùrazem na literaturu pro dìti a mláde) a v pedagogicko-psychologických otázkách vztahujících se k dramatické výchovì. Uchazeèi k pohovoru pøi14
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nesou seznam v poslední dobì pøeètené krásné literatury (se zøetelem k literatuøe pro dìti a mláde) a literatury odborné (viz oblasti výe uvedené).
F) Praktická talentová zkouka zamìøená na zjiování pøedpokladù pro divadelnì
kreativní a pedagogickou práci v dramatických hrách zadávaných a vedených
zkouejícími a na pohybovì hudební dovednosti.
Termín podání pøihláek: do 15. prosince 2008. Pøihláky se posílají na adresu:
Divadelní fakulta AMU, Karlova 26, 116 65 Praha 1.

AKCE JINÝCH POØADATELÙ

BRNKÁNÍ NA CESTÁCH

15. roèník nesoutìní pøehlídky a dílny dìtského divadla
SVÈ Luánky Brno a zámek Dolní Kounice 5. - 8. èervna 2008
Divadla, dìti, dospìlí, diskuse, dílny, dobrodruství, diváci, dramata, duchové
Souèástí letoního Brnkání by mìla být divadelní pøedstavení zúèastnìných souborù
a dìtské i dospìlé debaty o nich, ale také dvoudenní divadelní dílna, jejím výsledkem
bude spoleèné pøedstavení vech úèastníkù v zámku Dolní Kounice, kde se druhá
èást akce (sobota - nedìle) bude odehrávat. Dùleitou podmínkou je proto letos
úèast souboru po celou dobu pøehlídky.
Pøihláky a informace: www.luzanky.cz/brnkadla, brnkadla@luzanky.cz

PUBLIKACE
Objednávky na adrese: NIPOS, administrace publikací, P.O.BOX 12,
Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 912, nebo elektronicky:
www.nipos-mk.cz/publikace. K cenì publikací bude pøièteno potovné.
Krista Bláhová: Uvedení do systému kolní dramatiky
Systematická pøíruèka dramatické výchovy struènì a pøehlednì seznamuje se
vemi oblastmi tohoto oboru. 30 Kè
Eva Machková: Úvod do studia dramatické výchovy
Pøehledná kniha o dramatické výchovì, její teorii, didaktice a historii. Publikace
vyla v roce 2007 v 2., upraveném vydání. 40 Kè
Eva Polzerová: Pohybová prùprava jako souèást dramatické výchovy
(Prùprava dìtí mladího kolního vìku)
Pøíruèka obsahující cvièení, hry a metodické øady s komentáøi nabízí uèitelùm
a vedoucím souborù propracovanou a mnoha léty práce s dìtmi ovìøenou
koncepci pohybové prùpravy, která klade dùraz na rozvoj tvoøivosti. 20 Kè
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POHYBOVÁ A TANEÈNÍ VÝCHOVA

Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Centrum dìtských aktivit, Blanická 4, P.O.BOX 12,
120 21 Praha 2, www.nipos-mk.cz
Jiøí Lössl, tel.: 221 507 967, mobil: 724 949 347, e-mail: lossl@nipos-mk.cz

TANEÈNÍ VÝCHOVA A KULTURNÍ KAPITÁL
Celostátní sympozium o taneèní výchovì na pøelomu tisíciletí
Kutná Hora 22. - 25. kvìtna 2008

Národní informaèní a poradenské støedisko pro kulturu, pracovitì ARTAMA, z povìøení Ministerstva kultury poøádá ve dnech 22. a 25. kvìtna 2008 v Kutné Hoøe celostátní
sympozium na téma Taneèní výchova a kulturní kapitál. Sympozium by mìlo objektivnì
konstatovat rizika ivotního stylu souèasné populace dìtí a mladých lidí v naí
spoleènosti a zároveò zmapovat souèasné kulturní klima a kulturní prostøedí, v nìm
vyrùstají, a konstatovat, jakou roli v tomto dìní hraje taneèní výchova. Jakou má u nás
tradici, jak je zajitìno vzdìlávání pedagogù, jaký vliv mají vybrané umìlecké kolektivní
aktivity pro utváøení osobnosti podle nejnovìjího výzkumu, popø. jaká je situace
v zahranièí. Organizátoøi sympozia oèekávají, e se zde pojmenují pozitiva
i problémové jevy v taneèní výchovì u nás.
V tuto chvíli pøislíbily úèast významné osobnosti z oblasti pedagogiky, psychologie,
pediatrie (napøíklad doc. PaedDr. Jan Slavik, CSc., doc. ThDr. MUDr. Jaroslav Max
Kaparù Ph.D., Mgr. Jiøí Èumpelík, Mgr. Jan Musil a dalí), oficiální zástupci MK,
MMT, reprezentanti vysokých kol a taneèních konzervatoøí.
Pøedbìná témata diskusních klubù: 1. Rámcové vzdìlávací programy pro TO ZU,
2. Zajitìní vzdìlávání pedagogù v ÈR, 3. Co je / co by mìla být tvoøivá taneèní
výchova, 4. Pøínos taneèní výchovy pro osobnostní rozvoj dítìte, 5. Ozvìny programu
celostátní pøehlídky.
Srdeènì zveme vechny zájemce z okruhu pedagogù, odborné i laické veøejnosti na
toto sympozium, které se uskuteèní v historických prostorách Sankturinovského domu
uprostøed mìsta Kutné Hory.
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Konferenèní poplatek èiní 1000 Kè a zahrnuje ètyøi noclehy se snídaní v ubytovnì
hotelového typu, obèerstvení, vstup do diskusních klubù a spoleèenských veèerù
a volnou vstupenku na vechna pøedstavení jubilejní 25. celostátní pøehlídky dìtských
skupin scénického tance v Mìstském Tylovì divadle. V konferenèním poplatku není
zahrnuto pojitìní, cestovní náklady a stravování.
Závazné pøihláky odesílejte nejpozdìji do 30. dubna 2008 na adresu: NIPOS-ARTAMA,
Jiøí Lössl, Blanická 4, P. O. Box. 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967, e-mail:
lossl@nipos-mk.cz
PØEDBÌNÝ HARMONOGRAM AKCE:
ètvrtek 22. kvìtna
11.00 - 13.00 Pøíjezd úèastníkù, prezence, ubytování
13.30
Zahájení v audienèní síni Vlaského dvora
14.00 - 18.30 Dítì v souèasném svìtì z hlediska lékaøe, psychologa, kulturologa,
sociologa, pedagoga
20.00
Spoleèenský veèer pro úèastníky
pátek 23. kvìtna
10.00 - 13.00 Taneèní výchova a kulturní kapitál - hlavní referát
Jak je v Èechách zajitìna taneèní výchova a vzdìlávání pedagogù
Význam vybraných umìleckých kolektivních aktivit pro utváøení
osobnosti dítìte ve vìku povinné kolní docházky - upøesòující referáty
13.30 - 14.30 Vystoupení dìtských skupin scénického tance pod irým nebem
na terase kaple Boího tìla
15.00 - 17.00 Tradice kreativní taneèní pedagogiky u nás
Stav na AMU, konzervatoøích, ZU a dalích institucích volnoèasových
aktivit - upøesòující referáty
19.00 - 20.00 Zahajovací pøedstavení dìtských skupin scénického tance MTD
21.00
Spoleèenský veèer pro úèastníky
sobota 24. kvìtna
10.00 - 12.00 Situace v zahranièí
Projekt Tanec kolám
Pøíklady tvoøivé taneèní výchovy v souèasnosti
Krátké prezentace støedních a vysokých umìleckých kol
se zamìøením na tanec - doplòující referáty
14.00 - 17.00 Diskusní kluby
19.00 - 20.00 První pøehlídkový veèer dìtských skupin scénického tance MTD
21.00
Spoleèenský veèer pro úèastníky
nedìle 25. kvìtna
10.00 - 12.00 Diskusní kluby
14.00 - 17.00 Souhrn diskusních klubù, formulace závìrù
18.00 - 19.00 Druhý pøehlídkový veèer dìtských skupin scénického tance MTD
21.00
Závìr sympozia
MTD - Mìstské Tylovo divadlo
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ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
TANEÈNÍ VÝCHOVA A KULTURNÍ KAPITÁL

Celostátní sympozium o taneèní výchovì na pøelomu tisíciletí
Kutná Hora 22. - 25. kvìtna 2008
Jméno a pøíjmení: ............................................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................................
...............................................................

PSÈ: .............................................................

Datum narození: ................................
Telefon domù: ....................................

Telefon do zam.: .........................................

Mobilní telefon: ...................................

E-mail: ..........................................................

kola/zamìstnavatel:
Adresa: ..............................................................................................................................
..............................................................

PSÈ: .............................................................

Mám/nemám zájem vystoupit na sympoziu s pøíspìvkem. *)
Pracovní název pøíspìvku:
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Mám/nemám zájem o umístìní materiálù naí koly/pracovitì v prostorách
konání sympozia. *)
*) Nehodící se krtnìte.
Zavazuji se, e konferenèní poplatek zaplatím v plné výi pøi prezenci
dne 22. kvìtna 2008 v Mìstském Tylovì divadle v Kutné Hoøe.
Datum:

Podpis:

18

POHYBOVÁ A TANEÈNÍ VÝCHOVA

PØEHLÍDKY A FESTIVALY

Siraex 2008
17. - 23. srpna
2. festival souèasného tance
s mezinárodní úèastí Kláterec nad Ohøí
Kontakt: Zora Breczková, 474 375 667,
737 731 525, zusklasterec@kabel1.cz
Pøihláky a podrobné informace od
poèátku bøezna na www.zusklasterec.cz

O Zlatý Klobouèek 2008
15. - 18. kvìtna
Festival dìtského tance.
Aula univerzitního centra Univerzity T. Bati
ve Zlínì.
Pøehlídka vech druhù dìtského tance
(mimo folklor), taneèní semináøe pro
pedagogy i pro dìti.
Kontakt: Leona Hozová,
Leona.Hozova@seznam.cz

Tanfest 2008
19. - 22. záøí
4. festival scénického tance Jaromìø
Kontakt: Lenka Halaová, 605 742 664,
tanfest.jaromer@seznam.cz

Tanambourrée 2008 aneb Pavuèina v itì
5. - 8. èervna
10. roèník otevøeného celostátního
festivalu scénického tance Varnsdorf
Kontakt: Jarmila enová, 412 372 323,
412 375 455, 602 406 129,
zusvarnsdorf@tiscali.cz
Uzávìrka pøihláek do 30. dubna 2008

Tanec, tanec... 2008
23. - 26. øíjna
22. celostátní pøehlídka scénického
tance mládee a dospìlých, Mìstské
divadlo Jablonec nad Nisou
Kontakt: Jiøí Lössl, 221 507 967,
724 949 347, lossl@nipos-mk.cz

TANEÈNÍ SEMINÁØE, WORKSHOPY a LETNÍ KOLY
Pohyb - jóga - moøe
14. - 20. èervna 2008
2. letní semináø Svobodným pohybem na cestì k sobì, Postira, Braè, Chorvatsko
Lektoøi: Vladimír Horníèek (Iyengar jóga, Shiatsu, meditace), Jiøí Lössl (pohybem k sobì)
Kontakt: Vladimír Horníèek, 739 205 288, vladimir.hornicek@gmail.com
Pøihláky a podrobné informace: www.seminare.unas.cz
Stepaøské prázdniny nejen pro stepaøe - Tøe u Jihlavy
28. èervna - 5. èervence
Prázdninová kola taneèního studia Zig-Zag je tradiènì zamìøena na americký step
(tap dance) a související taneèní techniky. Po celý týden bude uèit step pro pokroèilé
Alan Onickel, taneèník z USA, který v souèasné dobì uèí ve studiu Steps na Broadwayi.
Dennì budou probíhat také lekce pro zaèáteèníky, které povede Máøí Kohoutová,
a støednì pokroèilé s Milsonem Saidlem. Tradièní stepaøské chorusy vyuèuje Zdenìk
Pilecký. Dennì se bude zaèínat jazz dancem a pro swingaøe máme tradièní jazz
steps, Lindy, Charleston a trochu akrobacie. Veèerní repertoár skupiny Zig-Zag bude
otevøený pro vechny zájemce. Kadý veèer vás také èeká promítání dokumentárního
videa a filmù. Na závìr letní koly plánujeme swingovou tanèírnu ve spolupráci
s vedoucí postavou místního swingového ivota panem Petrem Píou.
Pøihláky a podrobné informace: Zdenìk Pilecký, studio ZIGZAG, 220 563 459,
603 954 074, studio@zig-zag.cz
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20. mezinárodní letní kola staré hudby Valtice 2008
28. èervna - 6. èervence 2008
Jubilejní, 20. roèník s bohatým programem tøídy starých tancù pod vedením Evy
Kröschlové a její asistentky Kateøiny Dolealové a s dìtskou tøídou vedenou Evou
Káèerovou a Bohumírou Cveklovou. Téma letoní taneèní tøídy jsou tance 15. století.
Kontakt: Spoleènost pro starou hudbu, valtice.kursy@centrum.cz
Více informací: www.early-music.cz
Pìèín 2008
5. - 15. èervence
Lektoøi: Zita Pavlitová (Èeská republika) - kontakní improvizace, masáe, snìní;
Sunder Komala (Brazílie) - umìní ít - umìní zemøít, meditace, masáe.
Je to místo v Orlických horách. Jezdíme tam tanèit, létat skuteènì i v mysli, ít pøíbìhy,
pozorovat tìlo, uèit ho dotýkat se, ladit na jiná tìla, na místa v pøírodì.
Kontakt: Druna - Náhorní planina, Køemencova 10, Praha 1, 723 253 757, ziita@seznam.cz
Více informací: www.druna.cz
LAB1
6. - 13. èervence 2008
2. roèník letní taneèní koly v Bratislavì zamìøené na nové pøístupy ve výuce tance,
Bratislava, Slovensko.
Kontakt: Markéta Vacková, vackova.marketa@gmail.com
Pøihláky a podrobné informace: www.lab1.sk
Tanec, tanec na poèátku léta - Ústí nad Orlicí 2008
8. - 13. èervence
Tradièní letní dílna scénického tance v Ústí nad Orlicí je urèena vem, kteøí chtìjí
získat nové znalosti z oblasti souèasných taneèních technik. Vyuèovat budou: Lea
Èapková, Radek Maèák a Pavla merdová. Dalí lektor je v jednání. Souèástí letní
dílny scénického tance v Ústí nad Orlicí je i bohatý doprovodný program. Pro letoní
rok je opìt pøipravena úspìná pøednáka fyzioterapeutky Jitky Èemusové,
pøedstavení Namìkko naostro taneèního divadla NANOHACH, veèer tance a bubnù,
choreografická pøehlídka, promítání, doprovodná výstava fotografií a dalí pøekvapení.
Pøihláky a podrobné informace: Kvìta Stárková, Klubcentrum Ústí nad Orlicí,
465 521 047, 465 523 975, starkova@klubcentrum.cz
Festival ProART 2008
11. - 27. èervence
Mezinárodní umìlecké dílny tance, zpìvu, herectví a fotografie, Praha a Brno.
Lektoøi: Irene Bauer (A), Martin Dvoøák (CZ), Mía Doláková (CZ), Erick Guillard (F),
Mathieu Guilhaumon (F), Nadia-Karine Hasa (F), Nina Kripas (A), Eric Trottier (Can),
Katarína Vlnieková (SK), Gabriel Wong (Malajsie) a dalí.
Pøihláky a podrobné informace: www.proart-festival.cz
Letní Taneèní Týden se zahranièními lektory - Èeská Skalice 2008
13. - 19. èervence
Intenzivní taneèní týden se zahranièním lektorem Martinem Lawrancem (Velká Británie).
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Martin paøí dlouhá léta do pièky britského moderního tance a to jak taneènì, tak
i choreograficky. Je zástupce Richarda Alstona v RADC, vyuèuje mimo jiné i na prestiní
London Contemporary Dance School.
Pøihláky a podrobné informace: Jaroslav Langmaier, 608 702 972, jaro-faro@quick.cz,
jaro-faro@seznam.cz
Tanec na horách
16. - 23. èervence a 23. èervence - 2. srpna 2008
Taneèní semináøe pro potìchu ducha Pìèín, Orlické hory
lektoøi Zuna a Milan Kozánkovci (Slovensko)
Kontakt Zuna Kozanková, +421 915 052 833, zuna@artyci.com
Pøihláky a podrobné informace: www.artyci.com
Tanec bez hranic
2. - 9. srpna a 9. - 16. srpna 2008
Semináø jazzového a moderního tance (USA, Kanada, Francie), Orlík
Kontakt: Obèanské sdruení Pop Balet, 602 258 533, tanec@tanecbezhranic.cz
Pøihláky a podrobné informace: www.tanecbezhranic.cz
Shiatsu pro taneèníky I a II
4. - 9. srpna a 10. - 14 srpna 2008
2. letní semináø se Zunou Kozánkovou, Lubina, Biele Karpaty, Slovensko
Kontakt: Zuna Kozánková, +421 915 052 833, zuna@artyci.com
Pøihláky a podrobné informace: www.artyci.com

VZDÌLÁVACÍ PROGRAMY NIPOS-ARTAMA
Vzdìlávání jsou akreditována MMT pod è.j.: 34 690 / 2005 - 25 - 448 v programu
Dalího vzdìlávání pedagogických pracovníkù, jsou odbornì garantována NIPOSARTAMA Praha. Jsou víkendová, jedenkrát v mìsíci, zpravidla desetkrát roènì.
Absolvent skládá závìreèné zkouky, za které mu po úspìném sloení pøísluí
OSVÌDÈENÍ MMT.
Lektor taneèní výchovy pro dìti, Rychnov u Jablonce nad Nisou
záøí 2008 - èerven 2009
Celoroèní vzdìlávací cyklus bude probíhat ve spolupráci s Taneèním studiem
Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou v prostorách taneèního sálu, a to vdy
jednou v mìsíci v sobotu v èasové dotaci 8 vyuèovacích hodin. Témata jednotlivých
semináøù jsou tato: improvizace v dìtském taneèním projevu, taneèní a pohybová
výchova (duncan styl), rytmická a pohybová výchova dìtí, hudba a její vhodnost,
inspirativnost a srozumitelnost pro dìtského interpreta, taneèní a pohybová výchova
dìtí s vyuitím èeské metody Carla Orffa, dramatická výchova a dìtské pohybové hry,
lidový tanec v dìtském taneèním projevu, abstraktní malba jako zdroj inspirace pro
dìtského interpreta.
Kontakt a pøihláky: Ludmila Rellichová, 602 963 574, tsmagdalena@email.cz
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Souèasné pohybové trendy scénického tance, Ústí nad Orlicí
záøí 2008 - èerven 2009
Celoroèní vzdìlávací cyklus bude probíhat ve spolupráci se Základní umìleckou
kolou Ústí nad Orlicí v prostorách taneèního sálu, a to vdy jednou v mìsíci o víkendu
v èasové dotaci 16 vyuèovacích hodin na víkend. Témata celého cyklu jsou rozèlenìna
do ètyø základních okruhù, které budou vyuèujícími systematicky rozvíjeny: souèasná
technika, kontaktní improvizace, tanec s partnerem, kompozièní práce.
Kontakt a pøihláky: Zlatue Bartoová, 737 816 547, zlatusebartosova@seznam.cz

VZDÌLÁVACÍ PROGRAMY OSTATNÍCH ORGANIZACÍ
TANEÈNÍ STUDIO ZIG-ZAG PRAHA
24. - 25. kvìtna 2008
Mezinárodní den stepu - taneèní pøehlídka a semináøe stepu
Festivalová taneèní pøehlídka a semináø stepaøské techniky se zahranièním lektorem
Samem Weberem (USA), Praha
Informace o tìchto aktivitách: Zdenìk Pilecký, 220 563 459, 603 954 074,
studio@zig-zag.cz.
Pøihláky a podrobné informace: www.zig-zag.cz
BABYFIT BRATISLAVA
10. - 22. èervence a 6. - 17. srpna 2008
Certifikované kurzy Body-Mind Centering v Bratislave, Slovensko
tyri základné developmentálne kurzy BMC poskytujú rozsiahle informácie z oblasti
vývinu vzorcov pohybu a vnímania. Ponúkajú nové spôsoby a metódy vyuitia pohybu,
dotyku a tvorivosti. V kadom kurze je vytvorený dostatoèný èas a priestor pre integráciu
materiálu.
1. Zmysly a vnímanie / Senses & Perceptions
2. Základné neurologické vzorce / Basic Neurological Patterns
3. Primitívne, vzpriamovacie a orientaèné reflexy / Reflexes, Righting Reactions and
Equilibrium Responses
4. Ontogenetický vývin / Ontogenetic Development
Informace o tìchto aktivitách: Babyfit, Majerníkova 10, 84105 Bratislava, Slovensko,
+421 905 521 925, +421 905 713 314, babyfit@babyfit.sk
Pøihláky a podrobné informace: www.babyfit.sk
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Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2,
Kateøina Silná, Pavlína Èermáková, tel.: 221 507 965,
e-mail: silna@nipos-mk.cz, cermakova@nipos-mk.cz
SLOVÁCKÝ VERBUÒK
Mistrovské dílo UNESCO
19. dubna 2008 v 19.00 hodin
Divadlo U Hasièù, Øímská 45, Praha 2
Nejlepí verbíøi ze Slovácka a èlenové Slováckého krúku v Praze pøedstaví regionální
podoby lidového tance, který prohlásil generální øeditel UNESCO v roce 2005
Mistrovským dílem ústního a nemateriálního dìdictví lidstva.
Taneèníky verbuòku hudebnì doprovodí cimbálová muzika Burèáci z Míkovic
Poøádá: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s NÚLK Stránice
XVII. FOLKLORNÍ FESTIVAL PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ
6. - 8. èervna 2008
Poøádájí: NIPOS-ARTAMA, KC Dubina Pardubice a HKVS s.r.o. Hradec Králové
Úèinkují soubory: Jaro Ústí nad Orlicí, Jiskra Plzeò, Krunohor Chomutov, Ostravica
Frýdek-Místek, Rosénka Praha, Slovácký soubor Kyjov, Kohoutek Chrudim, Formani
a Formánci Slatiòany, Matièiarik Slovensko, Baldrián, Lipka, Radost, Holoubek,
Perníèek a Marcipánek z Pardubic, Èervánek, Dupák a Kvítek z Hradce Králové.
Více na www.folklornifestival.cz
NÁRODOPISNÁ SLAVNOST V KINSKÉHO ZAHRADÌ
17. - 18. kvìtna 2008
Poøádá: NIPOS-ARTAMA, spolupráce: Národní muzeum - národopisné odd., Sdruení
pro dìtskou taneèní tvoøivost.
Úèinkují: Svìtlovan Bojkovice,
Lúèka Svatoboøice-Mistøín,
Bítean Velká Bíte,
Doudleban Doudleby,
Kohoutek Chrudim,
Vycpálkovci Praha,
Jaro Praha,
Sluníèko Rokycany,
Dyleò Karlovy Vary,
skupina masek z Vortové u Hlinska
PROGRAM:
Sobota 17. 5. 2008
15.00 Slavnostní zahájení spojené s pøehlídkou masek v Musaionu
17.00 Obøadnosti nikdy dosti (vyhlídková terasa za Musaionem)
Nedìle 18. 5. 2008
14.00 Vystoupení zúèastnìných souborù
23

FOLKLOR

CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA CHOREOGRAFIÍ
FOLKLORNÍCH SOUBORÙ 2008
22. - 23. listopadu 2008, Nový Bydov
Pøehlídka se koná z povìøení a za finanèního pøispìní MK
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, Praha, spolupráce: NÚLK Stránice
I. Poslání celostátní pøehlídky
Formou bienálové pøehlídky prezentovat nové taneèní choreografie nebo komponovaná
èísla s pøevahou taneèního projevu folklorních souborù a skupin Èech, Moravy
a Slezska. Vytvoøit prostor pro pøedávání zkueností, vzájemnou inspiraci a tím pøispìt
k dalímu rozvíjení tohoto oboru. Celostátní pøehlídka se koná jednou za dva roky.
II. Podmínky úèasti na pøehlídce
Celostátní pøehlídky choreografií se mohou zúèastnit vechny mládenické a dospìlé
folklorní soubory a skupiny Èeské republiky (vìk nad 16 let).
Hudební doprovod (vlastní muzika) je vítán. Pøi vystoupeních je vak mono pouít
také netradièní hudební doprovod (kytara, klavír, ozvuèné pøedmìty atd.), eventuálnì
playback. Poèet úèinkujících u souboru doporuèeného na celostátní pøehlídku nesmí
pøesáhnout 30 osob. Doprovází-li soubor muzika, je moné po dohodì s poøadateli
celostátní pøehlídky zvýit poèet èlenù souboru a na 35 osob.
Èasový limit jednotlivých vystoupení je 5-20 minut.
III. Organizace a prùbìh pøehlídek
Celostátní pøehlídka nemá soutìní charakter, tj. nestanovuje se poøadí. Pro úèely
pøehlídky pracuje lektorský sbor, sloený z èlenù odborné rady NIPOS-ARTAMA, který
doporuèuje choreografie k pøímému postupu na celostátní pøehlídku na základì
znalosti dìní v regionu, pøíp. úèasti na pøehlídkách Prameny, koncertech folklorních
souborù a folklorních festivalech.
Závìreèný výbìr provede programová rada celostátní pøehlídky, která ve spolupráci
s lektorským sborem a poøadatelem stanoví maximální poèet souborù dle svých
podmínek. Soubory se mohou hlásit pøímo poøadateli po vyhláení propozic,
nejpozdìji do 31. kvìtna 2008.
Souèástí kadé pøehlídky je rozborový semináø, vedený lektorským sborem. Jeho
smyslem je formou veøejné diskuse (besedy) seznámit choreografy a dalí zájemce
s klady i problémy pøedvedených choreografií s cílem kvalifikovanì a citlivì poradit
a inspirovat.
IV. Hodnocení a jeho kritéria
§ Výbìr materiálu vzhledem ke zvolenému tématu (okruhu zvykosloví apod.), k regionální
pøíslunosti v souvislosti s uitým materiálem, krojovému vybavení, náøeèí apod.
§ Scénické zpracování (reie, uití scénických i dalích umìleckých prostøedkù, novátorství).
§ Taneèní zpracování - nápaditost, taneèní provedení, estetický dojem, hudebnost,
zpìvnost apod.
§ Hudební doprovod - výbìr, zpracování, provedení.
§ V rámci celostátní pøehlídky budou zvlátì ocenìny inspirativní momenty vystoupení.
Ocenìní choreografií a souborù na celostátní pøehlídce stanovuje lektorský sbor.
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FOLKLOR

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA CHOREOGRAFIÍ FOLKLORNÍCH SOUBORÙ 2008
22. - 23. listopadu 2008, Nový Bydov
Jméno souboru................................................................................................................
Název choreografie .........................................................................................................
Minutá .....................................................
Autor choreografie ..........................................................................................................
Autor hudby .......................................................................................................................
Kontaktní adresa: ............................................................................................................
....................................................................

PSÈ: .......................................................

Telefon: : ..................................................

E-mail: ...................................................

Datum:

Podpis:

PUBLIKACE
Objednávky na adrese: NIPOS, administrace publikací, P.O.BOX 12, Blanická 4,
120 21 Praha 2, tel.: 221 507 912, nebo elektronicky: www.nipos-mk.cz/publikace.
K cenì publikací bude pøièteno potovné.
Jiøina Mlíkovská: O choreografii: výklady a etudy
Publikaci pøivítají choreografové dìtských i dospìlých taneèních souborù folklorních
i souborù scénického tance, uèitelé taneèních oborù ZU, ale také studenti konzervatoøí
a vysokých umìleckých kol. K jednotlivým etudám je pøipravena hudba na CD. V cenì
je zapoèítána i cena CD. 65 Kè
Jiøina Mlíkovská: 60 choreografických etud
Choreografické etudy navazují na skripta O choreografii - výklady a etudy. Vìtina etud
je zamìøena k základùm choreografie a konèí tematickými úkoly. Etudy jsou seskupeny
podle jejich úèelu: I. skupina - Pohyby ze ivota, pohybové intonace, II. skupina - O stylizaci
prostoru, III. skupina - Rytmus, metrum, tempo, dynamika. 90 Kè
Petra Zídková: Sbírky a sbìratelé lidových písní a tancù v Èechách
Hlavním cílem publikace bylo soustøedit dostupné zdroje poznání klasického materiálu
lidových tancù, tj. záznamù, které byly poøizovány sbìrateli v prostøedí, kde dosud ili
pamìtníci tradièního hudebnì-taneèního projevu. Cílem bylo poukázat také na to, e
sbìratelské dílo je tøeba posuzovat komplexnì, pøistupovat k nìmu jako k historickému
pramenu. 100 Kè
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DÌTSKÝ SBOROVÝ ZPÌV

Kontakt: Barbora Novotná a Lea ebeová, NIPOS-ARTAMA, P.O.Box 12,
Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 975
e-mail: bnovotna@nipos-mk.cz; sebesova@nipos-mk.cz

KLUB SBORMISTRÙ

Letní týdenní setkání Klubu sbormistrù
6. - 13. èervence 2008, umperk
Poøádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s umperským dìtským sborem.
Zamìøení a lektoøi sborových dílen:
Metodika práce s dìtským sborem:
TOMÁ MOTÝL - sbormistr umperského dìtského sboru
Metodika práce s dìtským sborem:
HELENA STOJANÍKOVÁ - sbormistrynì umperského dìtského sboru
Základy pìvecké výchovy:
SVATAVA UBRTOVÁ - hlasový pedagog
Dirigování a nácvik skladeb:
MAREK VALÁEK - dirigent, pedagog Praské konzervatoøe a PedF UK
Repertoár dìtského sboru:
JAROSLAVA MACKOVÁ - muzikolog
Rozbor díla Bohuslava Martinù pro dìtské a enské sbory:
BOHUSLAV VÍTEK - muzikolog
Semináø má akreditaci MMT è. 34 690/2005-25-448.
Semináø Klubu sbormistrù je souèástí volného cyklu inspirativních semináøù
poøádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou urèeny vem zájemcùm z øad zkuených
i zaèínajících sbormistrù dìtských pìveckých sborù. Letní týdenní semináø je
koncipován jako práce ve sborových dílnách, souèástí jsou ale i individuální hodiny
hlasové výchovy a konzultace v dirigování (úèastníci si s sebou mohou pøivézt vlastní
partitury, se kterými si nevìdí rady nebo v nich objevili problematická místa).
Úèastnický poplatek: 3700 Kè zahrnuje ubytování, stravování (tøikrát dennì)
a kurzovné.
Pøihláku zalete nejpozdìji do 25. kvìtna 2008 na níe uvedenou adresu.
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Barbora Novotná, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 975, email: bnovotna@nipos-mk.cz
Více informací na: www.nipos-mk.cz/artama/detske-sbory
Upozornìní: V pøípadì pozdního odhláení ze semináøe bude úètován stornopoplatek ve výi náhrady vzniklých nákladù. OSVÌDÈENÍ o absolvování semináøe
obdríte pøi úèasti po celou dobu jeho trvání; pokud se zúèastníte jen jeho èásti,
vystavíme vám pouze POTVRZENÍ o poètu absolvovaných hodin.
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ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

NA LETNÍ TÝDENNÍ SETKÁNÍ KLUBU SBORMISTRÙ
6. - 13. èervence 2008, umperk
Jméno a pøíjmení: ..................................................................................................................
Adresa: ....................................................................................................................................
.......................................................................

PSÈ: ..........................................................

Datum narození: ........................................
Telefon domù: ............................................

Telefon do zam.: .....................................

Mobilní telefon: ...........................................

E-mail: ......................................................

Úèastnický poplatek uhradím (nejpozdìji do 20. èervna 2008)
Vyberte jednu variantu a zakrtnìte:
1) pøevodem na úèet (po obdrení vaí pøihláky vám zaleme èíslo naeho
konta a pøidìlený variabilní symbol)
2) sloenkou (po obdrení vaí pøihláky vám zaleme sloenku na výe
uvedenou adresu)
3) fakturou (vyplòte pouze v pøípadì platby fakturou):
Název koly (pøesný, napø. podle zøizovací listiny):
IÈO:
Adresa koly:
Pokud neádáte ubytování nebo stravování, uveïte to prosím zde:
Datum:

Podpis:

Váení pøíznivci sborového zpìvu,
chceme vás upozornit na monost zúèastnit se nìkterého z koncertù 51. ROÈNÍKU
MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU FSU JIHLAVA 2008.
Festival poøádá z povìøení Ministerstva kultury NIPOS-ARTAMA Praha a DKO Jihlava
spolu s dalími organizacemi a institucemi ve dnech 27. - 29. èervna 2008 v Jihlavì.
Souèástí letoního roèníku je soutì komorních pìveckých sborù, ateliér se spoleèným nácvikem skladby Z. Lukáe pod vedením sbormistra Z. Vimra a vyhláení
výsledkù 9. roèníku Mezinárodní skladatelské soutìe.
Na vechny koncerty jste srdeènì zváni. Pokud budete potøebovat organizaènì
zajistit svùj pobyt, obrate se prosím na DKO Jihlava (dr. Majerová), tel.: 567 571 681,
e-mail: majerova@dko.cz.
Iva Daòková, NIPOS-ARTAMA
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VÝTVARNÉ AKTIVITY

Kontakt: Zdena Synecká, NIPOS-ARTAMA, P.O.Box 12, Blanická 4,
120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 966, e-mail: synecka@nipos-mk.cz,
PRASKÝ HRAD OD 9. DO 20. STOLETÍ
7. èervna 2008
Lektor Jakub Synecký
Jednodenní semináø z historie výtvarného umìní pøímo v areálu Praského hradu.
Rozsah 8 hodin.
Pøedpokládaná cena 80 Kè. Platí se na místì v hotovosti proti dokladu. Vstupné si
hradí kadý úèastník sám.
Závazné pøihláky do 28. kvìtna 2008
TÝDENNÍ LETNÍ KERAMICKÝ SEMINÁØ - VI. roèník
30. èervna - 6. èervence 2008 v Besednici u Èeských Budìjovic
Lektor Marek Dias
Pro zaèáteèníky i pokroèilé jsou k dispozici dva ateliéry, hrnèíøské kruhy, modelovací
stojany a stoly, pece, koksový milíø, modelovací a toèíøská hlína. Práce bude rozdìlena
do skupin: toèení na hrnèíøském kruhu pro zaèáteèníky, toèení pro pokroèilé, volná
plastika.
Nabízíme ubytování ve vlastním stanu na pozemku statku, mùete pøespat i ve svìtnici
nebo na pùdì statku ve vlastním spacím pytli a na své podloce. K dispozici je
kuchyòka, sprcha, teplá voda. Vekeré vybavení má tábornický charakter. Máte-li
zájem o ubytování v penzionu nebo hotelu, zajistìte si je individuálnì v nejbliím
okolí, abyste mohli dennì dojídìt.
Stravování, cestovné ani hotel nejsou v cenì semináøe.
Pøedpokládaná cena 2700 Kè.
Závazné pøihláky do 2. èervna 2008
BARVENÍ PAPÍRU A VAZBA KNIHY
7. - 9. listopadu 2008 v Centru tvoøivé dramatiky v Praze 6
Lektor Jiøí Lössl
Praktická dílna, ve které si zájemci vyzkouejí rùzné zpùsoby barvení a upravování
papíru a nauèí se ruènì vázat knihu.
Pøedpokládaná cena 800 Kè podle poètu zájemcù.
Závazné pøihláky do 17. øíjna 2008
Pøihláení zájemci obdrí pøesný èasový rozpis vèas pøed kadým semináøem.
Vechny výtvarné semináøe mají akreditaci MMT è. 28025/2006-25-581.
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PØÍPRAVNÝ SEMINÁØ CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKY
23. - 25. kvìtna 2008, Police nad Metují

Poøádá NIPOS ARTAMA ve spolupráci s AVP, ZU a Vzdìlávacím centrem Police
nad Metují.
Semináø je urèen výtvarným pedagogùm na vech typech kol a vedoucím
výtvarných kroukù z celé republiky, kteøí mají zájem o nové trendy ve výuce výtvarné
výchovy. Dlouhodobì je zamìøen na pøípravu 13. celostátní pøehlídky výtvarných
prací dìtí a mládee v roce 2010. Semináø vychází z obsahu výtvarného oboru
v Rámcovém vzdìlávacím programu pro základní a gymnaziální vzdìlávání.
PROGRAM SEMINÁØE NA TÉMA VÝTVARNÁ VÝCHOVA A MÉDIA:
Lektoøi pøednáek a workshopù:
Markéta Pastorová - VÚP Praha,
Jan Svoboda - prezident AVP,
Vladimír Beran - ZU Police nad Metují,
Matìj Smetana - výtvarník animátor,
Milo Vojtìchovský - vysokokolský pedagog FAMU,
Pavel Mrkus - vizuální výtvarník, vysokokolský pedagog FU a TU
v Liberci
Jaroslav Vanèát - prezident INSEA, vysokokolský pedagog UK
Pátek 23. 5. 2008
Od 15 hodinPrezentace a ubytování
18.00
Pøedání ceny ministra kultury Mgr. Pavle Jeníèkové s kulturním
poøadem
20.00
Veèerní program - pøednáka s ukázkami
Sobota 24. 5. 2008
9.00 - 18.30 Tøi workshopy na téma Výtvarná výchova a média, kterými projdou
ve tøech skupinách vichni úèastníci.
20.00
Veèerní program - pøednáka s ukázkami
Nedìle 25. 5. 2008
8.00
Nedìlní dopoledne vyuijeme k poznávání historických památek
zajímavého a málo známého regionu Policka a Broumovska.
S kunsthistorikem J. Syneckým uvidíme kláter v Polici, kapli a vyhlídku Hvìzda se snídaní v místní vyhláené restauraci, Boanov,
Martínkovice, onov, Broumov. Návrat autobusu do Police kolem
14. hodiny. Autobusové spoje do Hradce Král., Náchoda a Prahy
navazují v nedìli odpoledne po 30 minutách.
Vzhledem k plánovanému zájezdu autobusem je pøedpokládaná cena 1 350 Kè.
Ubytování zajitìno.
Závazné pøihláky posílejte do 2. kvìtna 2008.
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ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA NA VÝTVARNÉ SEMINÁØE
Jméno a pøíjmení: ...........................................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................................
............................................................. PSÈ: ....................................................................
Datum narození: ..............................
Adresa pracovitì: ...........................................................................................................
Telefon domù: .................................. Telefon do zam.: ................................................
Mobilní telefon: ................................. E-mail: .................................................................
Zakrtnìte semináø, o který máte zájem:
w
Pøípravný semináø Police nad Metují 23. - 25. 5. 2008
w
w

Kunsthistorický semináø Praský hrad 7. 6. 2008
Keramický semináø v Besednici 30. 6. - 6. 7. 2008

w

Barvení papíru a vazba knihy v CTD v Praze 7. - 9. 11. 2008

Úhrada úèastnického poplatku (kromì Kunsthistorického semináøe):
w
zalete sloenku
w
fakturu zalete na adresu (prosíme o uvedení pøesné fakturaèní
adresy, kterou vám sdìlí ekonom koly a IÈO):
Datum:

Podpis:

PUBLIKACE
MAREK DIAS: KERAMIKA VE KOLE
Tato kniha je koncipována jako pøíruèní kniha pedagoga-keramika ve kolní praxi. Uèitelé na vech vzdìlávacích stupních
zde naleznou základní znalosti o keramické technologii
a najdou kapitoly o vytváøecích postupech. Kniha se snaí
poskytnout odpovìdi na nejèastìjí problémy, které mohou
nastat pøi zpracování keramického materiálu, vytváøení, suení, nanáení glazur nebo pálení. Poslouí keramikùm
a výtvarníkùm v prostøedí drobných dílen a keramických
ateliérù. 107 s., bro. 100 Kè.
Objednávky na adrese: NIPOS, administrace publikací,
P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 912,
nebo elektronicky: www.nipos-mk.cz/publikace. K cenì publikací bude pøièteno
potovné.
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NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA
Celostátní pøehlídka studentského divadla
1. - 4. kvìtna 2008 (divadelní èást)

Celostátní pøehlídka studentského divadla zaène na prvního máje v prostorách hotelu
Beránek. Objeví se zde patnáct divadelních souborù z rùzných koutù republiky, které
postoupily z krajských pøehlídek. Dalí desítka doporuèených souborù se bohuel
do programu nedá zaøadit z dùvodu omezené èasové i prostorové kapacity. Samozøejmì
i jim patøí velké ocenìní za jejich divadelní èinnost. Nejen úèastníci pøehlídky mohou
absolvovat pøipravené dílny (hereckou, pohybovou aj.). Pøijeïte se do Náchoda podívat,
jste vítáni! Pøi rozborových semináøích budete mít monost potkat se s Veronikou
Rodriguezovou, Dominikou palkovou, Josefem Tejklem, Tomáem ikou a Michalem
Hechtem, který v Náchodì povede také jednu z dílen.
PROGRAM CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKY STUDENTSKÉHO DIVADLA (pøedbìný):
ètvrtek 1. kvìtna
9:00 - 13:00 dílny
15:15 Stopa ZU Liberec, Krysaø v Hammeln
16:00 Spolu, ale kadý sám Jaromìø, Není tìdrý jako tìdrý
16:30 KUK! Praha, Komunikaèní etudy
17:25 HELE, ZU Køtinská Praha, Scifi
19:30 rozborový semináø
pátek 2. kvìtna
9:00 - 13:00 dílny
10:30 Divadlo Bedøicha Kanìry Bøeclav, Snìhová mise aneb Rychlé ípy II.
15:00 Vrásèitá Vrtule Slaný, Krkavci
15:50 SMR Kopøivnice, STOP jsme jako vy
17:00 Atraktor ZU Liberec, Try again later
19:00 OK (tudenti od Keplera) Praha, Pohøební sonáta za svitu reflektorù
20:20 rozborový semináø
sobota 3. kvìtna
9:00 - 13:00 dílny
15:00 Brnkadla Brno, Procitnutí jara
16:25 Maøeni a Paøeny Nové Straecí, Rozhodujeme sami?
17:15 Spou Jihlava, ivot srdce
19:00 Studio Divadla Dagmar a pedagogické koly Karlovy Vary, Hra na Zuzanku
20:20 rozborový semináø
nedìle 4. kvìtna
9:00 - 11:00 dílny
11:30 ukázka z dílen (?)
13:00 Nazabití Brandýs nad Labem, Santa Vivat
13:50 Ochotní pro cokoliv Jihlava, Durch die Liebe
15:15 rozborový semináø a vyhláení výsledkù
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RÁMKÙV PÍSEK

Celostátní pøehlídka experimentujícího divadla - 47. roèník
23. - 25. kvìtna 2008
Celostátní pøehlídku experimentujícího divadla rámkùv Písek z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádají NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Centrem
kultury Písek, OS Spoleènost amatérské divadlo a svìt a OS Pod èarou Písek.
Divadelní maraton se uskuteèní v prostorách zatím netuených. Jedinou jistotou je
to, e se urèitì neuskuteèní v píseckém Divadle Fráni rámka, protoe to prochází
rekonstrukcí. Chcete vidìt, co ve mùe být experimentem na divadle mimo divadlo?
Vyplòte si pøihláku pro pozorovatele, polete ji na e-mailovou adresu: novotna@niposmk.cz a pøijeïte se podívat na 47. roèník osobnì! V porotì svou úèast pøislíbili stejnì
jako v loòském roce: Alena Zemanèíková, prof. Jan Císaø, Karel Frantiek Tománek,
Vladimír Hulec a Ján imko. Diskuse bude moderovat Petr Michálek.
Soubory, které s nejvìtí pravdìpodobností na pøehlídce uvidíte:
Antonín D.S. & Krvik Totr, Praha: Ivan, Kamil a Duan /malý intelektuální muzikál/;
Alerovo komikadze - nucený výsek, A: Tkadleny; PuMoWo, Zlín: Storáèe; Divadlo na
cucky, Olomouc: Kabaret Kaldera; Zdena! Jana!, Brno: Solitude; 2, Jihlava: Jedna;
J.S.T.E. Artyok a Dred Náchod: Dekalog: Pygmalion - Svatba - Kar / Dekalog: Pygmalion - lub - Stypa. Dekalog: Písnì z prvního a dalího smrivota; Geisslers Hofcomoedianten, Kuks: Nevyslovené Oraculum - Výmluvná mlèenlivost, Ani muk! - Nepomuk!; Havranprkno, Praha: Duch Llana Estacada; Teatro Hugo, Semily: HUGO; Duonasekyru, Pøíbor: Prodejce due; Hvizdoi, Holeov: Pùlnoèní terapie. Ètyøi rohy, Plzeò: Surreality show / pan R; Divadlo Kámen, Praha: áby.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA NA RÁMKÙV PÍSEK

pro divadelní nadence a vechny, kteøí chtìjí pøijet podívat se do Písku
Jméno a pøíjmení:

.... .......

Adresa:

......
......................

Datum narození:
Telefon domù:
Telefon do zam.:

...

PSÈ:

........ .......

Mobil:

..............

................
...............
...

E-mail:

...

Pokud jste èlenem divadelního souboru, uveïte jakého:
Závaznì prohlauji, e uhradím na místì ubytování ve výi 210 Kè na noc (vyhovující prosím oznaète):
§ za obì noci § jen za jednu noc - z pátku na sobotu
§ jen za jednu noc - ze soboty na nedìli § o ubytování nemám zájem
Datum:

Podpis:
32

MLADÉ DIVADLO

S.M.A.D.

SETKÁNÍ MLADÝCH AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍKÙ - UMPERK 2008
15. - 24. srpna 2008
Poøádá OS Spoleènost amatérské divadlo a svìt v odborné garanci
NIPOS-ARTAMA Praha ve spolupráci s Mìstským divadlem, Støední
zdravotnickou kolou a MÚ v umperku. Projekt se uskuteèní s finanèní podporou
Ministerstva kultury a mìsta umperk.
Setkání mladých amatérských divadelníkù umperk 2008 je pracovní divadelní dílnou.
Úèastníci dílny budou pracovat vdy s jednou osobností èeského èi slovenského
divadla. V letoním roce otevíráme 6 tøíd po cca 12-16 úèastnících. Zvate svoji volbu,
zejména volbu náhradních tøíd. Napite poctivì, pokud o ádnou náhradní tøídu
nebudete mít zájem, pøihláku vak zalete co nejdøíve. Dalí program bude
obsahovat pøedstavení, besedy, projekce apod.
VEOBECNÉ podmínky platné PRO VECHNY:
Termín: 15. - 24. 8., uzávìrka 27. 6. 2008, zbylá místa budou doplòována na dotaz.
Pøíjezdy: v pátek 15. srpna 2008 do veèera, odjezdy: v nedìli 24. srpna 2008 ráno,
vlastní dílna: 8 dní mezi tím. Nutná úèast PO CELOU DOBU dílny vèetnì závìreèné
prezentace!
Vìkový limit: 17 - 30 let, výjimky smìrem nahoru jsou moné, ale konzultujte
telefonicky, pod 17 let (poèítá se den zahájení dílny) pouze ve výjimeèných pøípadech
na základì dohody. Pro vìk do 18 let vyadujeme pøedloení písemného souhlasu
alespoò jednoho z rodièù.
S sebou (pro vechny dílny - individuální poadavky, jsou-li jaké, viz jednotlivé tøídy):
Pohodlné obleèení, ve kterém mùete pracovat, válet se po podlaze èi trávníku. Obuv
takté vhodná. Jakékoliv nápady, hudební nástroje, zvlátnosti. Psy nebrat!
Kurzovné:
1800 Kè (kurzovné, ubytování v domovì mládee v postelích a s urèitou mírou soukromí
asi 4-5 osob na pokoji, doplòkový program) - doprava a strava za vlastní.
1100 Kè (kurzovné, ubytování v domovì mládee v hromadné místnosti ve vlastním
spacáku, pøípadnì s karimatkou, doplòkový program) - doprava a strava za vlastní.
Pro spacáky je omezený poèet míst, pøijímáme jen ty, kdo u ve spacáku (na Dílnì)
spali. Kdo se nevejde, bude si muset doplatit postel.
800 Kè (kurzovné, bez ubytování - vhodné pro místní èi ty, kteøí mají v umperku
monost bydlet u známých, doplòkový program) - doprava a strava za vlastní.
Vae pøihláka bude podle dolého poøadí brána v úvahu pøi zaøazování do tøíd.
V zájmu urychlení komunikace volte prosím adresu pro zaslání v poøadí: e-mail,
osobní donáka, normální pota a uvádìjte takovou adresu èi telefonické spojení,
které budou skuteènì platné. Berte ohled i na vai nepøítomnost v bydliti
o prázdninách a zajistìte si monost vyøízení vzkazu.
V polovinì èervence obdríte potvrzení vaí úèasti v konkrétní tøídì a èíslo úètu (døíve
ádné peníze neposílejte!!!). Po dohodì je moné vystavit i fakturu.
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A - Václav Klemens (reisér a pedagog)
JAKO SHAKESPEAROVI ØEMESLNÍCI ZE SNU NOCI
(Dramaturgicko-reijní tøída, ve které o herectví nouze nebude)
Komediální pùvab athénských øemeslníkù, kteøí nazkouejí a nakonec i pøedvedou hru
O Pyramovi a Thisbì, je pøedevím v jejich nepouèenosti divadlem; jsou smìní i dojemní zároveò, jsou autorem vydáni napospas vemu nechtìnému a nezámìrnému.
Tøída svede neménì dojemný zápas o to starého dobrého klasika pøeèíst a vyloit,
a poté ji s urèitou zámìrností øeit jako inscenaèní problém. Celá práce bude
smìøovat k tomu sdìlit jevitními prostøedky to, co jsme si v Shakespearovì høe
pro sebe objevili.
Prosím úèastníky, aby si pøeèetli Sen noci svatojánské v pøekladu Martina Hilského
a zaznamenali si svùj bezprostøední emotivní záitek a vùbec ve, co je po pøeètení
hry napadlo, a to bez jakékoliv autocenzury - mùeme si toti dovolit být i smìní.
B - Ján imko (dramaturg a reisér)
MÁME SVOJE PRÁVO NA LENIVOS A NEVIEME SA DOÈKA UMPERKA!
Buïme leniví vo vetkom okrem lásky a pitia, okrem leòoenia. G. E. Lessing
V roku 1883 vydal Paul Lafargue pamflet Právo na lenivos (1883). V òom obhajoval to
právo kadého èloveka, ktoré západné spoloènosti vytesòujú, pretoe podkopáva ich
základy. Popri inom píe: Pracujúcich vetkých národov, v ktorých vládne kapitalizmus,
zachvátilo zvlátne ialenstvo. Toto ialenstvo sa prejavuje individuálnym aj kolektívnym
utrpením a u viac ne dve storoèia týra neastnú ¾udskos. Tým ialenstvom je láska
k práci, detruktívna váeò pracovnej sily, ktorá hrozí pohlti vetky sily indivídua. Ale my
chceme by leniví! a obzvlá v auguste.
Dielòa autorskej tvorby je urèená vetkým, ktorí cítia, e majú k lenivosti èo poveda.
Prepracovaní? Unavení? Znudení? Nezamestnaní? Bezproblémoví? Vetci k nám.
Sme zahltení prácou a intrumentáciou èasu a ako si nachádzame priestor pre
neintrumentarizovanú èinnos - hru.
O èo nám pôjde? V naej dielni budeme pracova na vytvorení malej autorskej
inscenácie, v ktorej budú nae vlastné príbehy, úvahy, etudy, spevy a tance na tému viï
vyie, prepletené s ukákami z textov, ktoré sme si k téme vyh¾adali a preèítali. Vítaní
sú vetci, ktorých vec zaujíma, ideálne by nás mohol by tucet ako mesiacov okolo
ohòa.
Doporuèená literatúra: P. Lafargue: Právo na lenost, Votobia Olomouc 1995, I. Gonèarov:
Oblomov - doporuèenú literatúru èíta netreba. Prijímam vetky tipy na èítanie, ktoré sa
týka témy.
D - Tomá ika (scénograf a reisér)
Projekt UM _PER_K - kunt a perk
Po zaèátku (loutkáøská propedeutika), kdy si vyzkouíme manipulovat se svým tìlem
i objekty, prostorem a situací, se seznámíme s danými lokalitami v místì.
Výchozím motivem bude reflexe souèasnosti na minulost, ètení místa, jeho stop, struktur
a rozmìrù. Sonda do spoleènosti jako moný motiv pro dramatický výraz. Konflikt místa,
které je autentickým nalezitìm pøíbìhovosti.
V obou pøípadech vycházíme z konkrétní spoleèenské situace, kterou musíme øeit;
jde o rozeznání prostoru, spoleèenské situace a funkce, jeho filozofie, dramatické
polohy a monosti reakce, která mùe vyústit v autentickou akci - divadlo.
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Kadý prostor je nìèím charakteristický, zajímavý, má jisté danosti; prolínaní historie
a souèasnosti
Poadavky na studenty: urèitá zruènost, práce s materiálem, moná i jistá zkuenost
se site specific projekty. Zalete s pøihlákou vlastní umìlecký ivotopis!
Úkol - pøipravte si (pøivezte s sebou) prezentaci na téma: Mùj vlastní domov, moje
prostøedí, fotoinstalace (velmi jednodue popsat, výtvarnì charakterizovat).
E - Jakub Nvota (reisér)
CESTA ZO UMPERKA
Tak, priatelia, tento rok bude táto dielòa venovaná pokleslým ánrom. V prvom rade sci-fi,
horor, western a èervená kninica. Námet je jasný: V umperku v roku 2087 umiera
náhle skoro starý mu s drevenou nohou a odha¾uje svojím deom tajomstvo. Musia
sa vyda na cestu...
Natudujte si vetky základné klié, finty, výzory postáv, príbehy, skazte si vkus, budete
to potrebova.
G - Patrik Lanèariè (reisér a pedagog)
LUDOVA TRADICIA KONTRA MODERNY SVET
Konfrontacia ludovej tvorby s tvorbou moderneho sveta.
Princip ludovaa, vyy, vee / modernaa, nyy, nee:
- ludove divadlo/moderne divadlo
- ludova hudba/moderna hudba
- ludovy tanec/moderny tanec
- ludovy jazyk/moderny jazyk
Cokoli lidového má svùj odraz v moderním. A naopak. Pøivezte tøeba s sebou lidové èi
moderní kroje, zpìvníky, hudební nástroje, lidovou a moderní stravu, hudbu, lidové
a moderní hry a povìry, lidové a moderní shromádìní, lidovou a moderní galerii atd.
H - Michal Hecht (mim, reisér a pedagog na volné noze)
DIVADELNÍ DÍLNA GROTESKA
Na týdenní dílnì v umperku se úèastníci seznámí se základy pantomimy, anatomií
gagu, tvorbou pøíbìhu a jejich pouitím v kinematografii. Nìmá groteska, jakoto
filmový ánr, rozesmávala diváky od poèátkù filmu s postavou Charlieho Chaplina,
a po dneek s Mr. Beanem. Proto není na kodu si nìco takového vyzkouet na
vlastní kùi.
Vichni úèastníci se v prùbìhu tohoto týdne dotknou kadé oblasti procesu realizace
nìmé grotesky, od hledání nápadù, etudování, psaní scénáøe, výbìru hudby, zkouení,
a po finální natoèení, støih a projekci pro kamarády z ostatních semináøù.
Prosím úèastníky, aby si s sebou pøivezli cvièební odìv, oblíbené hudební nástroje,
CDèka s libovolnou instrumentální hudbou, a vlastní-li nìkdo videokameru, pøípadnì
notebook s programem pro dalí zpracování videozáznamù, a to prosím také vezme.
Cenné technické pøedmìty vám rádi zamkneme v divadle.
Pøihláky zasílejte na adresu: NIPOS-ARTAMA, Alena Crhová, P.O.Box 12 / Blanická 4,
120 21 Praha 2, nebo e-mailem: crhova@nipos-mk.cz; a.crhova@volny.cz
Telefonické dotazy: A. Crhová: 221 507 968, 604 569 781, K. Tomas: 221 507 935,
603 480 111.
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PØIHLÁKA
S.M.A.D

SETKÁNÍ MLADÝCH AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍKÙ
15. - 24. srpna - umperk 2008
Jméno:
Adresa:
Telefon:

Mobil:

E-mail:

Pøíp. jiné:

Datum narození:
Soubor/y/, dosavadní divadelní zkuenosti (dobrovolný údaj):
Adresy a spojení uvádìjte s ohledem na to, e je moné, e se na vás budeme
obracet i o prázdninách, telefony zejména v pracovní dobì.

MÁM ZÁJEM PRACOVAT VE TØÍDÌ (vyplòte jen tolik míst, o kolik máte
opravdu zájem)
V poøadí na místì

1.

2.

3.

4.

5.

6.

napite písmenko

NOCLEHY (zvolenou monost zakroukujte):
n Postel na pokoji domova mládee
n Vlastní spacák a vlastní karimatka (v pøípadì pøekroèení kapacity dáme vìdìt)
n Nepotøebuji nocleh
Datum ___________ 2008 ______________________________
podpis
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