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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: Centrum celoivotního vzdìlávání Police nad Metují, ZU a Z Police
nad Metují, katedra výchovné dramatiky DAMU
Dílna je akreditována MMT pod èíslem: 34 680/2005-25-463.
U potøinácté pøipravilo Centrum dìtských aktivit v ARTAMÌ netradièní tvùrèí dílnu
komplexní estetické výchovy, která je otevøena vedoucím dìtských a mladých souborù
a skupin vech typù - 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 støedisek volného èasu a DDM, knihoven a také
pedagogùm a studentùm vysokých kol pedagogického i umìleckého smìru a vem
ostatních, 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 vzájemnì
se inspirovat a spoleènì hledat pøi praktických èinnostech styèné body mezi rùznými
oblastmi tvoøivé hry s dìtmi a mládeí, ale souèasnì i to, èím je kadý z tìchto oborù
svùj, nezastupitelný.
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
a RVP pro gymnaziální vzdìlávání.
Jednotlivé tøídy na celostátní dílnì povedou opìt zkuení odborníci ze vech ètyø
oblastí estetické výchovy - DRAMATICKÉ, POHYBOVÉ A TANEÈNÍ, HUDEBNÍ,
VÝTVARNÉ a LITERÁRNÍ.
Tentokrát to jsou: Anna Caunerová (Kostolite, Slovensko), Ivana Kleinová (Opava),
Hana Nemravová (Uherské Hraditì), Gábina Sittová (Zábøeh), Jitka Tláskalová
(Olomouc), Lucie Velièková (Ostrov), Radek Maruák (Praha) a Frantiek Oplatek
(Bechynì). 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:
v pøedchozích dílnách to byly napø. støedovìké opevnìní mìsta Polièka, hrad Sloup
vytesaný do skály, románsko-gotická bazilika v Tøebíèi, renesanèní mìsto Telè,
jeviovický hrad, rybník Vajgar v Jindøichovì Hradci, Polná se zbytky tvrze, ghetta
a idovského høbitova, litomylský renesanèní zámek 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.
Kurzovné pro úèastníky dílny: 900 Kè (pro studenty prezenèního studia a øádné èleny
STD 20% sleva, tedy 720 Kè).
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Pokud máte zájem se dílny zúèastnit, zalete pøihláku co nejrychleji, nejpozdìji
vak do 21. záøí 2008 na adresu: Centrum dìtských aktivit v ARTAMÌ, Jaroslav
Provazník, 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:

Deník Dìtské scény 2008
Vem zájemcùm, kteøí letos nemìli monost zúèastnit se celostátní pøehlídky Dìtská
scéna, nabízíme zaslání kompletu vech sedmi èísel pøehlídkového zpravodaje
(zdarma). K dispozici jsou i nìkteré starí roèníky.
Kontakt: Jakub Hulák, ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2,
e-mail: hulak@nipos-mk.cz, tel. 221 507 969.
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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

ZÁKLADY DÌTSKÉHO DIVADLA

Celoroèní cyklus praktických semináøù zamìøených na vybrané aspekty divadla
s dìtmi a mládeí
Praha listopad 2008 - kvìten 2009
Poøádají: NIPOS-ARTAMA a Sdruení pro tvoøivou dramatiku
Osmidílný víkendový kurz urèený pro vechny zájemce z øad zkuenìjích i ménì
zkuených vedoucích dìtských a mladých divadelních souborù èi dramatických
kroukù, uèitelù a dalích pedagogických pracovníkù èi studentù pedagogických
oborù, kteøí mají zájem o divadelní práci s dìtmi nebo mládeí, ale zatím jim chybí
dostatek praktických zkueností k budování jevitního tvaru. Kurz je zamìøen na kolní
i mimokolní divadlo, a je proto vhodný pro pedagogy ZU, Z, S, SVÈ, DDM
a dalích institucí.
Základní podoba kurzu vychází z pøedchozích cyklù, které probìhly v letech 1999 2006 s hlavními lektory Irenou Konývkovou, Radkem Maruákem, Romanem
Èerníkem a Emou Zámeèníkovou.
Nový cyklus bude probíhat opìt pod vedením Romana Èerníka, pedagoga
Západoèeské univerzity v Plzni, lektora divadla a dramatické výchovy, vedoucího
dìtských, mladých i dospìlých divadelních souborù. Roman Èerník bude provázet
úèastníky celým cyklem a bude lektorem hlavních pøedmìtù.
Lektory dalích praktických blokù budou nai pøední odborníci a praktici v oblasti
divadla, dìtského divadla a dramatické výchovy.
Osm víkendových setkání zahrnuje pøedevím tyto okruhy:
Metodika práce s dìtským souborem
Základní pøedmìt kurzu seznamující úèastníky v praktických cvièeních a improvizacích
se základními metodami práce v dìtském divadle.
Dramaturgie dìtského divadla a literatura jako východisko inscenaèní práce
Dramaturgická pøíprava textu pro dìtské a mladé divadlo. Základní orientace v dìtské
literatuøe a dramatice, práce s rùznými typy literární pøedlohy.
Materiál, pøedmìt a loutka
Praktická dílna smìøující k hledání moností uplatnìní postupù loutkového divadla
v inscenaèní práci s dìtským èi mladým souborem
Scénografie
Struèné uvedení do divadelní scénografie s ohledem na specifika dìtského
a mladého divadla. Scénický prostor a svìtlo v divadelní inscenaci.
Rytmus, zvuk a hudba
Monosti a zákonitosti pouití hudby a zvuku v dìtském divadle, zvukový plán divadelní
inscenace.
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Herectví a reie s dìtským souborem
Základy hereckého vedení a reie v divadle hraném dìtmi.
K inspiraci poslouí nìkolik vystoupení pøizvaných dìtských souborù a diskuse o jejich
inscenacích.
Místo konání kurzu: Centrum tvoøivé dramatiky Praha (Arabská 681/20, Praha 6)
Termíny: 21.-23. listopadu, 12.-14. prosince, 23.-25. ledna, 13.-15. února,
27. února - 1. bøezna, 13.-15. bøezna, 17.-19. dubna, 29.-31. kvìtna. Zmìna termínù
vyhrazena.
Èasový rozvrh jednotlivých setkání: pátek 18.00 - nedìle 12.30 (úprava moná dle
spoleèné dohody)
Kurzovné: 3 000 Kè. Cyklus Základù dìtského divadla je akreditován MMT.
Pokud máte o kurz zájem, polete vyplnìnou závaznou pøihláku do 17. øíjna 2008
na adresu Jakub Hulák, ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, e-mail:
hulak@nipos-mk.cz.
Pøihláky pøijímáme do vyèerpání volných míst. Upøednostnìni budou ti, kteøí se u
døíve setkali s dramatickou výchovou (tj. absolventi základních kurzù, studenti èi
absolventi DV na pedagogických a divadelních fakultách).

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

NA CYKLUS ZÁKLADY DÌTSKÉHO DIVADLA
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:

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, obèanské sdruení
Tatrmani a Kulturní støedisko mìsta Bechynì
Nahlíení je urèeno vem zájemcùm o støedokolské a mladé divadlo a dramatickou
výchovu s dospívajícími - vedoucím mladých divadelních souborù, uèitelùm,
studentùm a dalím, kteøí o práci s mladým souborem zatím jen uvaují.
Jde o setkání souborù a dalích zájemcù z celé ÈR, které zahrnuje pøedevím:
pøehlídku inscenací støedokolských a mladých divadelních souborù
spoleèné diskuse o pøedstaveních s vedoucími a èleny souborù a pøizvanými
odborníky
tvùrèí spolupráci mezi èleny souborù a dalími úèastníky v doplòkových dílnách
vzájemnou výmìnu zkueností a inspiraci do dalí práce
Nahlíení se zúèastní nìkolik vybraných souborù, které budou mít monost
prezentovat pøed svými vrstevníky výsledky své divadelní práce, zároveò nahlédnout
pod poklièku dalím souborùm, spoleènì odkrývat pozadí vzniku inscenací, nabízet
i pøijímat inspirativní podnìty pro dalí práci. Smyslem je nejen získávání nových
zkueností a inspirace do dalí práce, ale i hledání a mapování irích souvislostí,
zdrojù, problémù a specifik støedokolského a mladého divadla.
V rámci pøehlídky mimo jiné vystoupí:
II. roèník II. stupnì LDO ZU erotín Olomouc (ved. Alena Palarèíková)
Tom Tykwer - kol. souboru: Hra trvá tøicet minut
KØÍALY, LDO ZU Klatovy (ved. Hanka vejdová, Markéta Kubecová)
Viktor Dyk: Smrt panenky
UNISEX, ZU Unièov (ved. Magda Veselá)
Maso (autorský text souboru)
KUK! ZU Biskupská, Praha 1 (ved. Ivana Sobková)
Komunikaèní etudy (autorský text souboru)
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Program bude upøesnìn bìhem záøí na internetových stránkách www.drama.cz
a www.artama.cz.
Nahlíení 2008 bude zahájeno ve ètvrtek 16. øíjna veèer prezencí úèastníkù a úvodním
pøedstavením. Závìr je naplánován na nedìli 19. øíjna odpoledne.
Lektory diskusí letoního Nahlíení budou Petra Zámeèníková, dramaturgynì
praského Divadla Minor, a Ewan McLaren, kanadský reisér a herec dlouhodobì
pùsobící v Praze.
Úèastnický poplatek 350 Kè, pro studenty denního studia 250 Kè, zahrnuje vstupné
na vechna pøedstavení, úèast na diskusích, doplòkových dílnách a nocleh
ve vlastním spacím pytli v budovì KD Bechynì. Kvalitnìjí nocleh v nedaleké ubytovnì
je moné si pøiplatit (180-200 Kè/noc).
Máte-li o úèast na Nahlíení zájem, vyplòte pøihláku a polete ji na adresu Jakub
Hulák, ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos-mk.cz,
pokud mono do 1. øíjna 2008.

PØIHLÁKA NA

2008

Jméno a pøíjmení: ..........................................................................................................
Adresa: .............................................................................................................................
.....................................................................

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

Datum narození: .........................................
Telefon domù: ............................................. Telefon do zam.: ..................................
Mobilní telefon: ...........................................

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

Mám zájem o støedokolské a mladé divadlo jako:
vedoucí divad. souboru / uèitel / èlen divadelního souboru / student / .....................
Název souboru / instituce:
Mám zájem o:

n nocleh ve vlastním spacím pytli v KD Bechynì
n kvalitnìjí ubytování mimo KD Bechynì

Datum

Podpis
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DRAMATURGICKÁ DÍLNA
Praha 7. - 9. listopadu 2008

Poøádají: NIPOS-ARTAMA a Sdruení pro tvoøivou dramatiku
Dílna je urèena pro vechny zájemce z øad vedoucích dìtských a mladých divadelních
souborù, pedagogù vech typù kol, zkuenìjích i zaèáteèníkù.
Náplní dílny je spoleèná práce na rozpracovaných námìtech, textech èi dramaturgickoreijních koncepcích zamýlených, event. pøipravovaných inscenací s dìtským nebo
mladým divadelním souborem. Lektorem dílny je Ludìk Richter, loutkáø, reisér,
scénárista a divadelní teoretik.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA NA DRAMATURGICKOU DÍLNU
Jméno a pøíjmení: ..........................................................................................................
Adresa: .............................................................................................................................
.....................................................................

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

Datum narození: .........................................
Telefon domù: ............................................. Telefon do zam.: ..................................
Mobilní telefon: ...........................................

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

Zaøízení, kde pracuji s dìtmi nebo s mládeí: .........................................................
Pracuji se souborem:
Titul (pracovní název) hry nebo dramatizace, na ní pracuji:
Pøedloha èi námìt:
Autor pøedlohy (celé jméno):
Název knihy, z ní text pochází:
Pøekladatel / sestavovatel (v pøípadì sborníku èi zahranièního autora):
Nakladatel knihy:
Rok a místo vydání:
Datum

Podpis
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Dílna probìhne ve dnech 7. - 9. listopadu (od páteèního veèera do nedìlního poledne)
v Centru tvoøivé dramatiky Praha (Arabská 681/20, Praha 6). Úèastnický poplatek
èiní 350 Kè, pro studenty denního studia a èleny STD 250 Kè. Mimopratí úèastníci
mohou pøespat zdarma pøímo v objektu CTD ve vlastním spacím pytli.
Pro efektivní práci v dílnì je tøeba, aby nám úèastníci vèas poslali své námìty èi
rozpracované texty a peèlivì vyplnili údaje o pøedloze. Zaslané materiály a údaje pøedem
poskytneme lektorovi a dalím úèastníkùm dílny. Do dílny je mono se pøihlásit
i bez vlastního textu - v tom pøípadì staèí poslat pøihláku bez vyplnìných údajù
o pøedloze.
Pøihláky i texty posílejte nejpozdìji do 10. øíjna na adresu Jakub Hulák, ARTAMA,
Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos-mk.cz.

NOVÁ PUBLIKACE O DRAMATICKÉ VÝCHOVÌ,
DÌTSKÉM DIVADLE A PØEDNESU
Dítì mezi výchovou a umìním. Dramatická výchova na pøelomu tisíciletí
V øíjnu 2007 uspoøádaly katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty AMU
a STD druhou èeskou celostátní konferenci o dramatické výchovì. estadvacet
statí a pøíspìvkù uveøejnìných v tomto sborníku mapuje posledních 15 let
vývoje dramatické výchovy u nás. Pozornost je v první èásti zamìøena na divadlo
hrané dìtmi a mládeí a dìtský pøednes, v druhé èásti na cesty a promìny
metodiky dramatickovýchovné práce a v tøetí èásti na problematiku a stav
pøípravy pedagogù na výuku dramatické výchovy.
Z obsahu: J. Císaø: Dramatická výchova a divadlo v dobì pozdní moderny.
L. Richter: Divadlo hrané dìtmi v posledních sedmnácti letech. I. Ulrychová:
Pøíbìh s dìtským hrdinou v divadle hraném dìtmi. R. Èerník: Od tìkání k oboru,
od mnoha radostí k trojjediné profesionalitì... R. Maruák: Nìkteré aspekty
lekce jako jednotky procesuální. J. Valenta: Dramatická výchova a dalí etoedukaèní systémy. V. Rodriguezová: Vyuití metody dramatické výchovy
a kooperace pøi výuce dìjepisu. A. Palarèíková a M. Johnová-Veselá:
Strukturované drama v primární prevenci. M. Maxa: Obèanské sdruení Augusto
- projekt Výchova k diváctví. E. Machková: Dramatická výchova jako obor
vysokokolského studia. H. Kasíková: Uèitel dramatické výchovy jako
výzkumník? H. Cisovská: Cesta k divadelnímu tvaru a rozvoj osobnostnìsociálních kompetencí budoucích uèitelù. Kniha obsahuje také pøehled
nejvýznamnìjích publikací o dramatické výchovì, které vyly v ÈR od roku
1999. Cena: 20 Kè
Sborník je moné si objednat na portále www.drama.cz (na adrese
www.drama.cz/literatura/prodejna.html), stejnì jako dalí publikace
o dramatické výchovì viz str. 12.
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HLAS JAKO INIDIVIDUALITA

ANEB CESTA K AUTENTICITÌ HLASOVÉHO PROJEVU
Lektor: Ivana Vostárková, katedra výchovné dramatiky DAMU

Poøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku
Odborný garant: katedra výchovné dramatiky DAMU
Místo konání: Centrum tvoøivé dramatiky Praha, Arabská 681/20, Praha 6
Kurz je urèen zejména tìm uèitelùm vech typù kol, absolventùm základních kurzù,
kteøí si uvìdomují své dluhy vùèi tolik pouívanému a tak køehkému nástroji - svému
hlasu. Lidský hlas jako projev èlovìka není pouze nástrojem uívaným pro sdìlení
samo, ale je sám o sobì individualitou a je schopen se tvùrèím zpùsobem
spolupodílet na formování osobnosti èlovìka.
Èasový rozsah: øíjen 2008 - leden 2009 - ve ètyøech ètrnáctihodinových blocích
jednou mìsíènì v pátek od 18.30 - 21.30 hodin a v sobotu od 9 do 18 hodin.
Termíny: 24.-25. øíjna, 21.-22. listopadu, 12.-13. prosince 2008 a 23.-24. ledna 2009.
Kurz je akreditován MMT, to znamená, e zamìstnavatel mùe seminaristovi hradit
kolné z financí urèených na dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù.
Kurzovné: 2 000 Kè (pro prezenèní studenty: 1 500 Kè).
Máte-li o tento kurz zájem, zalete vyplnìnou pøihláku na adresu: ARTAMA, Centrum
dìtských aktivit, k rukám Jaroslava. Provazníka, Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21
Praha 2, pøípadnì také e-mailem na adresu: jaroslav.provaznik@damu.cz. Pøihláky
budou pøijímány do vyèerpání volných míst.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA DO KURZU HLAS JAKO INDIVIDUALITA
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:
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.
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.
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.
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.
F) Praktická talentová zkouka.
Termín podání pøihláek: do 15. prosince 2008. Pøihláky se posílají na adresu:
Divadelní fakulta AMU, Karlova 26, 116 65 Praha 1.
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DALÍ PUBLIKACE O DRAMATICKÉ VÝCHOVÌ
Josef Mlejnek: Klaun Strakapoun hraje dìtem
Publikace s podtitulem Odkaz d 41, divadla dìtí a mládee zachycuje ivotní
cestu a dílo Václava Vaòátka, naeho významného herce a reiséra,
spolupracovníka E. F. Buriana, a nabízí detailní pohled na první významnou éru
èeského divadla pro dìti. Její souèástí jsou rozhovory s tøemi herci, kteøí se na
èinnosti d 41 podíleli - Stellou Zázvorkovou, Vlastimilem Brodským a Janou
Dítìtovou. 70,- Kè
Eva Machková: Metodika dramatické výchovy
Základní pøíruèka pro uèitele dramatické výchovy na vech typech a stupních
kol, pro vychovatele a vedoucí dìtských divadelních, loutkáøských a recitaèních
kolektivù. 50 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
Dramatická výchova a dítì v bluditi dneního svìta
Dramatická výchova v pohledu pedagogù, divadelníkù, psychologù a dalích
odborníkù, kteøí se zabývají tímto oborem prakticky i teoreticky. Publikace je
doplnìna pøehledem Vývoj èeské dramatické výchovy v datech a seznamem
èeské odborné literatury o dramatické výchovì. 20 Kè
Norah Morganová-Juliana Saxtonová: Vyuèování dramatu
Pøeklad publikace zkuených pedagogù dramatické výchovy, která patøí k
nejoblíbenìjím pøíruèkám mezi uèiteli dramatu po celém svìtì. 50 Kè
Hana Budínská: Hry pro est smyslù. Kartotéka pro loutkáøe i neloutkáøe, kteøí si
umìjí hrát s dìtmi
Nové, u 7., upravené vydání stále ádané pøíruèky, která patøí k nejoblíbenìjím
metodikám dramatické výchovy mezi tìmi, kdo uèí dramatickou výchovu nebo
vyuívají nìkterých jejích postupù pøi práci s pøedkolními i kolními dìtmi, i pro
ty, kdo vedou dìtské divadelní a loutkáøské soubory. 50 Kè
Krista Bláhová: Uvedení do systému kolní dramatiky
Systematická pøíruèka dramatické výchovy struènì a pøehlednì seznamuje se
vemi oblastmi tohoto oboru. 30 Kè
Alena Palarèíková: Tygr v oku aneb O tvorbì inscenace s dìtmi a mládeí
V pøevánì prakticky zamìøené knize se autorka vìnuje specifice tvorby inscenace s
dìtmi a mládeí a popisuje a analyzuje jednotlivé fáze inscenaèního procesu. 50 Kè
árka tembergová-Kratochvílová: Metodika mluvní výchovy dìtí
Základní pøíruèka techniky a kultury mluvy s metodikou, která je postavena na
tvoøivé høe, shrnuje mnohaleté praktické zkuenosti pièkového odborníka tohoto
oboru. 30 Kè
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Kontakt: Jiøí Lössl, tel.: 221 507 967, mobil: 724 949 347,
e-mail: lossl@nipos-mk.cz
www.nipos-mk.cz, www.scenicky-tanec.cz

TANEC, TANEC

2008

XXII. celostátní pøehlídka scénického tance mládee a dospìlých
24. - 27. øíjna, Mìstské divadlo o. p. s. a Eurocentrum s. r. o. Jablonec nad Nisou

Z povìøení Ministerstva kultury a pod zátitou místostarosty mìsta Jablonec
nad Nisou poøádají NIPOS-ARTAMA Praha a Taneèní a pohybové studio Magdaléna
Rychnov u Jablonce nad Nisou ve spolupráci s Mìstským divadlem Jablonec
nad Nisou o. p. s., Eurocentrem s. r. o. Jablonec nad Nisou a my sdruením
pro taneèní a pohybové divadlo.
PØEDBÌNÝ PROGRAM
pátek 24. øíjna
12.00 - 16.00 prezence úèastníkù pøehlídky /MD
19.00
vernisá fotografií Pavla Jasanského /MD
19.30
zahajovací pøedstavení - Václav Kune Small Hour /MD
21.00
setkání s lektory, s techniky a s organizátory pøehlídky /MD
sobota 25. øíjna
10.00 - 12.00 interpretaèní semináøe souèasných taneèních technik /EU
14.00 - 17.00 minisympozium Vznik a prevence úrazu /EU
15.00 - 17.00 interpretaèní semináøe souèasných taneèních technik /EU
18.00
první programový blok pøehlídky /MD
21.00
aukce umìleckých dìl /MD
nedìle 26. øíjna
10.00 - 12.00 interpretaèní semináøe souèasných taneèních technik /EU
10.00 - 13.00 rozborový semináø pro pedagogy prvního programového bloku /EU
14.00 - 17.00 minisympozium Vznik a prevence úrazu /EU
15.00 - 17.00 interpretaèní semináøe souèasných taneèních technik /EU
18.00 druhý programový blok pøehlídky /MD
21.00 hudební veèer - Tajná chu ve velkém sále Eurocentra /EU
pondìlí 27. øíjna
10.00 - 13.00 rozborový semináø pro pedagogy druhého programového bloku /EU
10.00 - 13.00 interpretaèní semináøe souèasných taneèních technik /EU
14.00
závìreèné setkání s vedoucími skupin (nebo zástupci),
odjezd úèastníkù /EU
Mìstské divadlo /MD, Eurocentrum /EU
13
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SEMINÁRNÍ POBYT
Vdy na podzim, v letoním roce poesté, oívá Jablonec nad Nisou na nìkolik dnù
scénickým tancem. S potìením lze øíci, e vzniká nová kulturní tradice v tomto mìstì,
v tomto regionu, ve svìtì amatérského scénického tance, která pøináí bohatou
kálu kulturních záitkù. Abyste mohli být u toho i vy, pøipravili jsme pro vás seminární
pobyt, který je urèen vem zájemcùm o souèasnou scénickou taneèní tvorbu, tedy
vem vedoucím zájmových skupin, choreografùm a interpretùm. Zahrnuje úvodní
zahajovací pøedstavení, dva veèery nejzajímavìjích choreografií z jednotlivých
krajských pøehlídek, øadu interpretaèních semináøù zamìøených pøedevím
na souèasnou techniku, ale i spoleèenský veèer.
Seminární poplatek 2100 Kè zahrnuje pøíspìvek na ubytování a stravování
a umoòuje volný vstup na interpretaèní semináøe, minisympozium, tøi veèerní
pøedstavení a spoleèenský veèer. Nezahrnuje pojitìní a cestovní náklady.
Pøihláky zalete obratem na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl, Blanická 4, P.O.BOX 12,
120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967, mobil: 724 949 347, e-mail: lossl@nipos-mk.cz.
Uzávìrka pøihláek: 17. záøí 2008
Podrobné informace a pøihláka také na www.nipos-mk.cz a www.scenicky-tanec.cz.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na seminární pobyt XXII. celostátní pøehlídky scénického tance Tanec, tanec... 2008
24. - 27. øíjna, Mìstské divadlo o.p.s. a Eurocentrum s. r. o. Jablonec nad Nisou
Jméno a pøíjmení: .............................................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................................
.....................................................................

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

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

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

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

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

Soubor, v nìm tanèím nebo který vedu:
Zavazuji se, e kurzovné zaplatím v plné výi dne 24. øíjna 2008 pøi prezenci ve foyeru
v Mìstském divadle Jablonec nad Nisou o.p.s.
Datum

Podpis
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VZDÌLÁVACÍ PROGRAMY 2008/2009
Programy jsou akreditovány MMT pod è.j.: 34 690/2005-25-448 v programu Dalího
vzdìlávání pedagogických pracovníkù, jsou odbornì garantovány NIPOS-ARTAMA
Praha. Jsou víkendové, 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
jedenkrát mìsíènì 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.
Lektoøi: Eva Blaíèková, Ludmila Battìková, Tomá Kolafa, Lenka vandová a Edgar
Mojdl, Libue Hájková, Blanka Kadlecová, Jiøí Lössl a dalí.
Kontakt a pøihláky: Ludmila Rellichová, 602 963 574, tsmagdalena@email.cz.
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.
Lektor: Zuna Kozánková.
Kontakt a pøihláky: Zlatue Bartoová, 737 816 547, zlatusebartosova@seznam.cz.

Nová publikace
Dopisy o Jarmilách
Nìnì modrá kniha vzpomínek Dopisy o Jarmilách vyla jako u 7. publikace
vydaná NIPOS-ARTAMA v edici Pohyb. Útlý svazek ètvercového formátu v sobì
skrývá jedenáct plus jedenáct záznamù z pamìti Bohumíry Cveklové a Libue
Kurkové o jejich uèitelkách, jejich odkaz v sobì obì autorky stále nosí. Kniha je
koncipována jako setkání dvou vypravìèek, dvou smìrù, dvou kol. Není první
ani druhé, není významnìjí ani ménì významné. Spíe záleí, z které strany
dílko uchopíte.
Jarmila Kröschlová a Jarmila Jeøábková. Dvì prvorepublikové bosonoky, dvì
avantgardní umìlkynì, dvì významné pedagoky, dvì zásadní osobnosti èeského
tance. Stejná jména, ale pøesto kadá jiná. Kniha je pøibliuje z pohledu jejich
aèek, ovem s èasovým odstupem, který ji pøináí, díky ivotním zkuenostem
obou autorek, urèitou míru objektivity. Cena 140 Kè.
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pam pam 2-08
Nové èíslo obèasníku scénického tance vyelo v srpnu t.r. a pøineslo aktuální
informace v tìchto kapitolách VÝZNAMNOSTI - Cena ministra kultury
pro Marcelu Látalovou, dvojí výroèí Jarmily Kröschlové, odela krásná
a stateèná Eva Èerná, KØÍEM KRÁEM - po pøehlídkách, ROZHOVOR s Marcelou Látalovou, Z ÈESKÝCH LUHÙ A HÁJÙ - scénický tanec
v Jihoèeském kraji, TÉMA - o jedné dávné konferenci, Celostátní sympozium
Taneèní výchova a kulturní kapitál, OZVÌNY PØEHLÍDKY V KUTNÉ HOØE ohlédnutí za jubilejní 25. celostátní pøehlídkou, OHLASY - úèastníkù pøehlídky
a sympozia v Kutné Hoøe, DROBNIÈKY - od naich dopisovatelù o dìní kolem
tance v regionech, PØEDSTAVUJEME - projekt Tanec kolám v rozhovoru
s Martou Lajnerovou, PROÈ VÙBEC tanec a zdraví od Zuny Kozánkové (2),
CO, KDE, KDY - pøehled pøehlídek, festivalù, semináøù, letních dílen na období
2008-2009, ODKAZY A INFORMACE - co praví o tanci knihy a web, PØÍLOHA o improvizaci a inspiraèních zdrojích píe Mirka Eliáová (3).
Pøihláku a archiv èasopisu naleznete i na www.scenicky-tanec.cz v oddíle
publikace - èasopis.

DALÍ 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 , 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

VII. CELOSTÁTNÍ SOUTÌ DÌTSKÝCH PÌVECKÝCH SBORÙ
21. - 23. listopadu 2008, Nový Jièín
Z povìøení Ministerstva kultury poøádají NIPOS-ARTAMA a Sdruení pøátel DPS
ONDRÁEK z Nového Jièína. Soutì je urèena sborùm, které by rády získaly zkuenost
s úèastí v nároèné interpretaèní soutìi koncipované podle mezinárodních pravidel.
Pøihláené sbory:
I. kategorie mladí sbory:
DPS Kopretina z Orlové - Lutynì (Petra Raíková)
DS TRALLALA z Èeského Tìína (Beata Brzóska)
FERE ANGELI ze Strakonic (Marcela Miková)
Jiøièky Plzeò (Jarmila Procházková)
Medvíïata z Èeského Krumlova (Luká Holec)
MIBIDIZO z Valaského Meziøíèí (Eva Jeíková)
PDS Iuventus Cantans z Pardubic (Zdenìk Kudrnka)
Pøípravný pìvecký sbor Gymnázia Dìèín (Lenka Holubcová)
Rosièka z Brna (Katarína Malejová)
II. kategorie starí sbory:
Èervánek z Èerveného Kostelce (Eva Kubeèková)
Da Capo z Rokycan (Alena Vimrová)
Dìtský pìvecký sbor Zvonky ZU Hulín (Dana Zapletalová)
DPS Iuventus, gaude! z Jablonce nad Nisou (Tomá Pospíil)
Kantiléna z Lue (Dana Praáková)
Mládí z Jablonce nad Jizerou (Kvìta Kavánová)
Paleèek z Nového Mìsta nad Metují (Magdalena Konarová)
Dìtský pìvecký sbor Rosnièka z Bruntálu (Jaroslav Èíhal)
Výinka z Liberce (Miloslava Èechlovská)

KLUB SBORMISTRÙ
Podzimní víkendové setkání pøi VII. celostátní soutìi dìtských
pìveckých sborù, 21. - 23. listopadu 2008, Nový Jièín
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. Podzimní víkendový semináø je
uspoøádán pøi VII. celostátní soutìi dìtských pìveckých sborù, Nový Jièín 2008,
jeho souèástí je kromì sledování samotných soutìních vystoupení sborù a koncertu
vítìzù také interpretaèní semináø zamìøený na rozbor povinných soutìních skladeb.
17
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Seminaristé si mohou naneèito vyzkouet naneèisto práci porotcù.
Semináø má akreditaci MMT è. 34 690/2005-25-448.
Lektor: Mgr. Eva einerová
Pøedpokládaný úèastnický poplatek 800 Kè zahrnuje ubytování, stravování (sobotní
snídanì, obìd, veèeøe a nedìlní snídanì - lze objednat pouze vcelku) a kurzovné.
Pøihláku zalete nejpozdìji do 17. øíjna 2008 na níe uvedenou adresu.
Kontakt: Barbora Novotná, NIPOS-ARTAMA, P.O. BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha
2, tel.: 221 507 975, e-mail: bnovotna@nipos-mk.cz
Upozornìní: V pøípadì pozdního odhláení ze semináøe vám 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.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

NA PODZIMNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ KLUBU SBORMISTRÙ
21. - 23. listopad 2008, Nový Jièín
Jméno a pøíjmení: ........................................................................................................
Adresa: .........................................................................................................................
....................................................................

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

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

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

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

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

Úèastnický poplatek uhradím (nejpozdìji do 10. listopadu 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, nebo máte nìjaké speciální
poadavky uveïte to prosím zde:
Datum:

Podpis:
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STØEDOKOLSKÉ SBORY
MUSICA IUVENALIS 2008

6. roèník festivalu studentského umìní
17. - 18. øíjna 2008, Praha a hrad Toèník
Poøádají: NIPOS-ARTAMA a Unie èeských pìveckých sborù ve spolupráci
s Gymnáziem Jana Keplera a Spoleènosti pro aktivní výchovnou prevenci v rámci
Celostátní pøehlídky støedokolských pìveckých sborù. Urèeno pìveckým sborùm
vech druhù støedních kol. Pøíspìvek na pobyt: 185 Kè/osobu.¨
Pøihláky a dalí informace: Gymnázium Jana Keplera, Parléøova 2, 169 00 Praha 6,
gjk@gjk.cz. Uzávìrka pøihláek 30. záøí 2008

OPAVA CANTAT 2008

11. roèník festivalu støedokolských sborù
20. - 23. listopadu 2008, Opava
Poøádají: NIPOS-ARTAMA a Unie èeských pìveckých sborù ve spolupráci s Mendelovým
gymnáziem v rámci Celostátní pøehlídky støedokolských pìveckých sborù.
Podmínky pøihláení: rùznorodý program vaeho sboru v délce 15-18 minut
vèetnì jedné souèasné skladby a lidové písnì, poplatek 100 Kè/osobu.
Pøihláky a dalí informace: Mendlovo gymnázium, Komenského 5, 746 01 Opava,
eslovikova@seznam.cz + 420 603 770 640. Uzávìrka pøihláek 30. záøí 2008.

FESTIVALY A SOUTÌE
tel.: 583 235 235, 605 413 408,
e-mail: petcomp@seznam.cz

PRAGA CANTAT
Soutì a festival amatérských sborù
23. - 26. øíjna 2008, 22. roèník
Kontakt: A. Kolerová, tel.: 222 512 688,
e-mail: koslerova@bohemiaticket.cz

FESTIVAL ADVENTNÍ A VÁNOÈNÍ
HUDBY
19. roèník mezinárodního festivalu
s Cenou Petra Ebena
28. - 30. listopadu 2008, Praha
Kontakt: OR-FEA, Tìnov 9,
110 00 Praha 1, tel.: 224 814 458,
e-mail: incoming@orfea.cz

HRAJEME S ORFFEM
3. roèník celostátního festivalu
sborového zpìvu se zamìøením
na vyuití Orffova instrumentáøe
zaèátek listopadu 2008
Kontakt: ZU Louny, Podìbradova 610,
440 01 Louny, tel.: 415 652 676,
e-mail: zus@zuslouny.cz

PRASKÉ VÁNOCE
IX. mezinárodní festival adventní
a vánoèní hudby
11. - 14. prosince 2008, Praha
Sbory vech kategorií
Kontakt: Koncertní a cestovní agentura
Na Hájku 367, 180 00 Praha 8
tel./fax: 284 826 608, e-mail: cta@iol.cz

LOUÈENSKÁ VLOÈKA
pøelom listopadu a prosince 2008,
Louèná nad Desnou
Kontakt: Petr Luká,
Z Louèná 58, 788 11 Louèná,
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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

BARVENÍ PAPÍRU A VAZBA KNIHY
7. - 9. listopadu 2008

Praktická dílna, ve které si zájemci vyzkouejí rùzné zpùsoby barvení a upravování
papíru a nauèí se ruènì vázat knihu.
Lektor: Jiøí Lössl
Místo konání: Centrum tvoøivé dramatiky v Praze 6, Arabská 681/20, kde také lze
pøespat ve vlastním spacím pytli a na vlastní podloce.
Pøedpokládaná cena 800 Kè. Pøihlásit se mùete telefonicky u pí Synecké.
Semináø má akreditaci MMT è. 28025/2006-25-581, mùe být tedy hrazen vedením
vaí koly.
Pøihláení zájemci obdrí pøesný èasový rozpis vèas pøed semináøem.
Na webových stránkách www.vytvarneprehlidky.cz najdete vechny dìtské výtvarné
práce z 12. celostátní výstavy dìtských výtvarných prací Litomyl 2007. Uvítali bychom,
kdyby jednotliví vystavující pedagogové doplòovali svoje projekty metodickými
poznámkami.

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 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.

KORMIDLO è. 3/2008 (è. 58) - informaèní bulletin Centra dìtských aktivit v NIPOS-ARTAMA Pøipravili J. Hulák, J. Lössl, J. Provazník, Z. Synecká, L. ebeová, B. Novotná, A. Crhová Adresa Centra dìtských aktivit: NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 20 Praha 2, tel.: 221
507 968, e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, kormidlo@nipos-mk.cz - Praha - duben 2008 - Èíslo
registrace MK E 13461.
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