Váení odbìratelé,
Kormidlo vám zasíláme ZDARMA.
Uetøíte nám náklady na tisk a potovné,
objednáte-li si bulletin v elektronické podobì.
Staèí, kdy na nai adresu artama.dc@ipos-mk.cz
odelete z vai adresy zprávu pod názvem
sub Kormidlo obsahující pouze vae celé jmeno
a adresu bydlitì.
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MEZIOBOROVÉ AKCE

TVORBA - TVOØIVOST - HRA

10. celostátní dílna komplexní estetické výchovy
Polièka 2. - 5. øíjna 2003
Poøadatel: IPOS-ARTAMA
Spolupoøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku Praha
Spolupráce: 8. M Polièka, DDM Polièka, ZU Polièka a mìsto Polièka
Oblíbená a po mnoha stránkách výjimeèná tvùrèí dílna je urèená vedoucím kolektivù
vech typù: dramatických, literárních, recitaèních, výtvarných, hudebních (vèetnì dìtských
pìveckých sborù), pohybových a taneèních, ale i pedagogùm rùzných typù kol mateøských, základních a støedních a také pedagogùm a studentùm vysokých kol
pedagogického i umìleckého smìru, uèitelùm ZU, vychovatelùm kolních druin a klubù,
pracovníkùm center volného èasu a domù dìtí a mládee, a vem ostatním, kteøí pracují
s dìtmi a mladými lidmi, nechtìjí se uzavírat jen do ulity svého oboru a hledají inspiraci
u svých kolegù. Smyslem této celostátní dílny s u desetiletou tradicí je spoleènì hledat
pøi praktických èinnostech styèné body mezi rùznými oblastmi tvoøivé hry s dìtmi a mládeí
a monosti jejich propojování i doplòování, vzájemného inspirování, ale souèasnì i hledání
specifik jednotlivých oborù.
Dílny budou probíhat pod vedením zkuených odborníkù z celé republiky. Kadá skupina
bude vedena vdy dvìma lektory - lektorem dramatické výchovy (Jiøí Pokorný, Ema
Zámeèníková, Jarmila Dolealová, Jakub Hulák) a lektorem dalího oboru (výtvarná
výchova: Martina Vandasová, hudební výchova: Luká Holec, pohybová a taneèní
výchova: Jiøí Lössl, literární výchova: Radek Maruák).
Jako kadý rok, i letos se bude práce v dílnì odvíjet od spoleèného východiska - námìtu,
který souvisí s místem konání, jím je letos malebné mìsteèko Polièka.
KRÁLOVSKÉ VÌNNÉ MÌSTO
Jméno pozemku NA POLIÈKÁCH se objevuje ji ve výètu míst, jejich správou
povìøil král Vladislav II. roku 1167 kláter litomylských premonstrátù. Na obranu
zemské obchodní stezky, procházející hustými lesy Moravy do Èech, zde vyrùstala
osada. Dekretem z 27. záøí 1265 pøikazoval ji Pøemysl Otakar II. královskému
lokátoru Konrádovi z Löwendorfu, a se øádnì postará "o nové osazení naeho
mìsta Na políèkách".
U Pøemysl Otakar pøipsal mìsto své choti Kunhutì jako vìno. Královnì Elice
Rejèce je dal ve 14. století v zástavu její druhý manel Rudolf I. Habsburský.
Rovnì pozdìji býval zisk plynoucí z mìstských dùchodù souèástí vìna manelek
èlenù vládnoucího rodu. Tak vstoupilo do dìjin královské vìnné mìsto POLIÈKA.
14. století umonilo Polièce rozsáhlou výstavbu. Kostelu sv. Jakuba Vìtího vtisklo
jeho gotickou podobu. Na námìstí vyrostla radnièní vì a první významnìjí
mìanské domy. V jednom z nich se roku 1356 na nìkolik dní ubytoval sám
císaø Karel IV. Privilegiem, je zde vydal, povolil mìsto vydládit. V èase jeho
vlády obklopil mìsto vìnec kamenných hradeb zpevnìný devatenácti batami a na jednu se podnes zachovaly. Souvislý hradební pás patøí dnes
k nejzachovalejím ve støední Evropì.
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Kurzovné pro úèastníky dílny: 600 Kè (pro denní studenty a øádné èleny STD 20%
sleva, tedy 480 Kè).
Dílna je akreditována MMT ÈR pod èíslem: 18004/2001-25-51.
Tvùrèí dílna v Polièce byla pøipravena u v loòském roce, ale bohuel se nakonec
nemohla uskuteènit. Ti, kteøí se na ni pøihlásili v roce 2002, budou mít samozøejmì
pøednost, a pokud o ni projeví zájem i letos, budou zaøazeni automaticky.
Máte-li o úèast v dílnì zájem, zalete prosím pøihláku na adresu: Centrum dìtských
aktivit v ARTAMÌ, IPOS, Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 969
nebo na e-mailovou adresu: std@seznam.cz
Pøihláky zasílejte do 31. kvìtna 2003.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na 10. celostátní dílnu TVORBA - TVOØIVOST - HRA
2. - 5. øíjna 2003, Polièka
Jméno a pøíjmení: ........................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................
.................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Zajímám se o práci ve skupinì zamìøené pøedevím na:
n výtvarnou a dramatickou výchovu
n pohybovou a dramatickou výchovu
n hudební a dramatickou výchovu
n literární a dramatickou výchovu
(Vyznaète prosím víc monosti a své preference, pokud by nìkterá ze skupin byla
pøeplnìna.)
Datum:

Podpis:
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DÌTSKÁ SCÉNA 2003

32. celostátní pøehlídka dìtských divadelních,
loutkáøských a recitaèních souborù
a Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù
13. - 19. èervna 2003, Trutnov
Z povìøení a za finanèního pøispìní MK ÈR pøehlídku poøádají IPOS-ARTAMA a Dùm
kultury Trutnov ve spolupráci se Sdruením pro tvoøivou dramatiku a katedrou
výchovné dramatiky DAMU.
Dìtská scéna je vrcholná akce v ÈR v oblasti dramatické výchovy orientované na
inscenaèní práci s dìtmi. Zahrnuje pøehlídku pøedstavení nejzajímavìjích divadelních
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, praktické semináøe zamìøené
na vybrané oblasti inscenaèní práce a dramatické výchovy.
Dìtská scéna je urèena vem zájemcùm o divadlo s dìtmi a dramatickou výchovu,
vedoucím dìtských souborù, uèitelùm vech typù kol a dalích výchovných
a vzdìlávacích institucí, studentùm umìleckých a pedagogických kol a fakult.
Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù se koná od 13. do 15. èervna
2003, Celostátní pøehlídka dìtských souborù spolu s praktickými semináøi pro dospìlé
úèastníky probíhá od 14. do 19. èervna 2003 (13. 6. - pøíjezd úèastníkù, 14. - 19. 6.
- semináøe v dopoledních hodinách).
Semináøe Dìtské scény jsou akreditovány MMT ÈR pod è. 17 929 / 2001 - 25 - 20.
Uèitelùm tak mùe úèastnický poplatek uhradit kola z prostøedkù urèených na dalí
vzdìlávání pedagogických pracovníkù.

Pøehled seminárních tøíd pro dospìlé úèastníky:

Tøída A - Cesta k textu a jeho interpretaci
Tøída urèená zvlátì zájemcùm o práci s recitátory a recitaèními kolektivy.
Spoleèné hledání odpovìdí na otázky PROÈ a JAK interpretovat text bude pokraèovat
zamýlením nad lyrikou a epikou, poezií a prózou a odkrýváním rùzných cest
k uchopení a interpretaci textu. Práce bude probíhat formou praktických cvièení,
která vyústí ve skupinové pokusy o jednoduchý scénický tvar. Východiskem budou
texty nejrùznìjích ánrù a typù nabídnuté lektorkou, ale i texty, které si do Trutnova
pøivezou úèastníci semináøe. Souèástí semináøe bude spoleèná úèast na vystoupeních
sólových recitátorù (13. - 15. 6.) a diskuse o nich.
Lektorka: Zuzana Jirsová, uèitelka LDO ZU Jindøichùv Hradec a Gymnázia Tøeboò.
Tøída B - Práce s pøíbìhem v procesu dramatu
Irská lektorka bude ve své praktické dílnì vycházet z praxe procesuálního dramatu,
které pracuje pøedevím s vlastními zkuenostmi jeho úèastníkù.
Seminaristé se budou zabývat zejména hledáním vztahu mezi hrou a dramatickou
výchovou, budováním jistoty uvnitø skupiny, strukturovanou hrou, rozvíjením scén
a postav prostøednictvím improvizace, vytváøením vlastních pøíbìhù a postav
vycházejících ze zájmù a zamìøení skupiny. Dílna seznámí seminaristy s dùleitými
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technikami uiteènými pøi vytváøení a strukturování scén a pøíbìhù a pomùe jim
v plánování vlastních dramatických lekcí. Tøída nabízí inspiraci vedoucím dìtských
a mladých souborù i uèitelùm dramatické výchovy. Semináø bude tlumoèen do èetiny.
Lektorka: Joanna Parkesová (Dublin, Irsko), uèitelka dramatické výchovy a lektorka
vzdìlávacích projektù pro uèitele a studenty, v minulých letech vedoucí vzdìlávacího
programu v Abbey Theatre (Irské národní divadlo) pro koly a místní komunity
Tøída C - Vznik loutky - Birth of a puppet (z volného cyklu Cesty k loutkovému divadlu)
Praktický semináø pro èeské a zahranièní úèastníky seznamuje s monostmi, které divadlu
nabízejí pøedmìt a loutka.
Co znamená pøedmìt na jeviti? Co a jak mùe øíct? Èím vím pùsobí? Co s tím má
spoleèného metafora? Co je loutka? Jak se pøedmìt stává loutkou (vztahy, mizanscéna...)?
Jakou roli hraje figurativnost? - To ve formou dramatických her, cvièení a metodických
zobecnìní. Souèástí budou i vlastní drobné inscenaèní pokusy.
Dùleitou úlohu bude mít pøi práci poznávání toho, jak cítí, myslí a tvoøí lidé v rùzných
zemích. Proto si také kadý seminarista pøiveze pøíbìh (pohádku, povìst èi mýtus),
kterým by mohl ostatním pøedstavit svou zemi. Základní znalost angliètiny vítána.
Lektor: Ludìk Richter, loutkáø a reisér, divadelní teoretik, lektor semináøù zamìøených
na práci s pøedmìtem a loutkou a dramaturgii
Tøída D - Volba literární pøedlohy pro dramatickou výchovu
Smyslem práce v seminární tøídì je osvojit si proces hledání literárního textu
a uvaování o práci s ním, a to jak pro bìnou práci v dramatické výchovì (cvièení,
improvizace s pøíbìhem, strukturování), tak pro jevitní zpracování. V prùbìhu
semináøe se budou støídat fáze hledání, ètení a pøípravy se spoleènými diskusemi
nad vybranými texty nejrùznìjích ánrù a typù. Semináø se bude zabývat kritérii
výbìru textu vzhledem k jeho kvalitám, zejména dramatickým, i vzhledem
k pøedpokládané skupinì a úèelu, pro nìj by byl pouitelný. Bude-li se práce daøit,
odvezou si úèastníci z Trutnova nìkolik stránek uiteèných pracovních materiálù.
Lektorka: Eva Machková, teoretik dramatické výchovy a dìtského divadla, pedagog
katedry výchovné dramatiky DAMU
Kurzovné 650 Kè, studenti denního studia 550 Kè (zahrnuje poplatek za estidenní
dopolední semináø, vstup na vechna pøehlídková pøedstavení a diskusní kluby, vstup
na veèerní doplòkové programy)
Ubytování si úèastníci uhradí zvlá podle nárokù na pohodlí, v penzionu v cenì
cca 150 Kè/noc, v tìlocviènì Z s vlastním spacím pytlem a podlokou za cca 30 Kè/
noc.
Máte-li zájem se pøihlásit do nìkteré ze seminárních tøíd DS 2003, vyplòte peèlivì
pøihláku a polete ji co nejdøíve, pokud mono do 16. kvìtna 2003 na adresu: Jakub
Hulák, ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, pøíp. faxem na è. 221 507
955 nebo e-mailem na adresu: hulak@ipos-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.
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ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
na praktický semináø Dìtské scény 2003
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, popø. soubor, který vedu:
.................................................................

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

Absolvované semináøe a dílny dram. výchovy a dìtského divadla, event. studium:

Závaznì se pøihlauji do seminární tøídy (zakroukujte):
A - Abeceda dìtského pøednesu
B - Práce s pøíbìhem v procesu dramatu
C - Vznik loutky - Birth of a puppet
D - Volba literární pøedlohy pro dramatickou výchovu
Uveïte náhradní monost pro pøípad, e by byla kapacita tøídy u pøeplnìna:
Mám zájem o ubytování (zatrhnìte):
n v penzionu (pokoje s lùky)
n ve kole (v tìlocviènì s vlastním spacím pytlem a podlokou)
Datum:

Podpis:
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14. celostátní dílna støedokolské dramatiky a mladého divadla
16. - 19. øíjna 2003, Kulturní dùm Bechynì

Poøádají: IPOS-ARTAMA, Sdruení pro tvoøivou dramatiku, obèanské sdruení
Tatrmani a Kulturní dùm Bechynì
Setkání støedokolských a mladých souborù z celé ÈR zahrnuje
pøehlídku inscenací zúèastnìných souborù
spoleèná povídání o pøedstaveních moderovaná zkuenými lektory
tvùrèí spolupráci mezi èleny jednotlivých souborù v doplòkových aktivitách
vzájemnou výmìnu zkueností a inspiraci do dalí práce
Dílna je urèena pro vechny støedokolské a mladé soubory, 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 na adresu
Jakub Hulák, ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2.
K pøihláce pøiloí co nejpodrobnìjí dokumentaci (charakteristika souboru
a inscenace, scénáø, program, videozáznam atd.), nejpozdìji do 20. èervna 2003.
Nahlíení 2003 se zúèastní cca 6 souborù, které budou vybrány pøípravným týmem
dílny na základì kvality a inspirativnosti inscenace, technických parametrù, vìkového
sloení souboru, 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 vem zájemcùm z øad vedoucích dìtských souborù, uèitelù
i tìm, kteøí o práci s mladým souborem zatím uvaují. Nabídka pro tyto úèastníky
bude uveøejnìna v pøítím èísle Kormidla.
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PØIHLÁKA SOUBORU NA
Název souboru: ...................................................................................................
Vedoucí souboru: .................................................................................................
Kontaktní adresa:..................................................................................................
.............................................................

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

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

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

e-mail: ...............................................

www: .................................................

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:

Spolu s dalí dokumentací zalete nejpozdìji do 20. èervna 2003 na adresu Jakub
Hulák, ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, popø. e-mailem na
adresu hulak@ipos-mk.cz, nebo faxem na è. 221 507 955. Pøiloené materiály
(videozáznam apod. na poádání vrátíme).
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POHÁDKA, DÍTÌ A DIVADLO
10. - 12. øíjna 2003
Centrum tvoøivé dramatiky, Praha 6

Poøádají: Sdruení pro tvoøivou dramatiku, Dobré divadlo dìtem, IPOS-ARTAMA.
Lektor semináøe: Ludìk Richter, loutkáø, reisér a scénárista, divadelní teoretik
Semináø urèený vedoucím dìtských divadelních souborù a dospìlých souborù hrajících
pro dìti, uèitelùm vech typù kol, studentùm pedagogických, filozofických a umìleckých
fakult a vem dalím zájemcùm. Seznámí úèastníky s druhy pohádek, jejich základními
principy, teoriemi pohádky, s tím, o èem pohádky jsou, jaký mají vztah k realitì a jaký
mají význam zejména pro dìti. Zabývat se bude také promìnami pohádek v rùzných
umìleckých druzích (literatuøe, filmu, televizi, rozhlase, divadle), zákonitostmi a monostmi
jejich divadelního zpracování a smyslem divadelní pohádky pro dneního èlovìka,
zejména pak pro dìti. Semináø spojuje teoretickou informaci s praktickými aplikacemi
divadelní pohádky za pøítomnosti dìtského diváka. Program zahrnuje tøi divadelní
pøedstavení, dvì z nich za pøítomnosti dìtských divákù. Pøedpokládané kurzovné 400 Kè.
Z tematických okruhù semináøe:
n vznik a ivot pohádky ve folklóru, druhy lidové pohádky, pohádka a povìst, teorie
vzniku a íøení pohádek, pohádka v historii
n obsahové a formální vlastnosti pohádky (co ji definuje, postavy, klíèové situace, motivy
a témata pohádky, nadpøirozené jevy v pohádce, kompozice pohádky, hodnoty, jimi
se hrdina osvìdèuje, obsah a smysl pohádky, pohádka a dospìlý, pohádka a dítì)
n pohádka v literatuøe, rozhlase, divadle, televizi a filmu - (pøijetí pohádky v historii
literatury, zápisy, pøevyprávìní, variace a parodie, pohádka lidová a umìlá, rozdílný
jazyk vyprávìní, literatury, rozhlasu, divadla, televize a filmu, rozhlasové "vyprávìní"
- èetba a rozhlasová hra, pohádka v divadle loutkovém a hereckém, televizní inscenace
pohádky, filmová pohádka, vyuití pohádky (zejm. divadelní) v práci uèitelù,
vychovatelù, rodièù... s dìtmi. Pøihláky zasílejte do konce èervna na adresu: Jakub
Hulák, ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@ipos-mk.cz

PØEDBÌNÁ PØIHLÁKA
na semináø Pohádka, dítì a divadlo
Jméno a pøíjmení:
Adresa:

PSÈ:

E-mail:

Telefon:

Mám zájem o semináø jako (zatrhnìte):
n vedoucí dospìlého souboru
n student

n vedoucí dìtského souboru

n èlen souboru

n uèitel

n .................................................

Datum:

Podpis:
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA
VE KOLE ´03

9. celostátní dílna dramatické výchovy
Jièín 18. - 24. záøí 2003
Poøádají: Sdruení pro tvoøivou dramatiku, K klub Jièín a OS Ráj srdce Jièín
Spolupráce: katedra výchovné dramatiky DAMU, IPOS-ARTAMA Praha, mìsto Jièín
a Okresní muzeum Jièín
Celostátní praktická dílna v Jièínì je - vedle semináøù poøádaných v rámci Dìtské
scény - nejvýznamnìjí kadoroèní akcí v oboru dramatické výchovy v ÈR. Je urèena
pedagogùm a studentùm, kteøí se u setkali s dramatickou výchovou (zejména pak
pro absolventy celoroèních a dalích dlouhodobých kurzù) 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.

Letoní dílna nabízí tyto tøídy:
1 - Cesty k realitì: Analogie v procesuálním dramatu
(lektor: ALLEN OWENS, uèitel dramatu v College v Chesteru, Velká Británie)
Analogie v dramatické práci (vyuívání rùzných úhlù pohledu pøi vyprávìní pøíbìhu)
se mùe stát odrazovým mùstkem k odhalování cest a køiovatek naich individuálních
zkueností. V dílnì se budeme pohybovat na tìchto køiovatkách a budeme hledat
jejich souvislosti s cíli a monostmi dramatu. Budeme mít pøíleitost reflektovat rùzné
zkuenosti s dramatem, podìlit se o to, jak kdo z nás vnímá a chápe cesty, kterými
se v nìm vydáváme, a prozkoumávat "vlastní potenciál a alternativní svìty" (Cecily
O´Neillová). Dílna je urèena zkuenìjím uèitelùm vech typù a stupòù kol, kteøí u
mají zkuenosti s dramatem.
2 - Drama kolem dìjepisu
(lektorka: VERONIKA RODRIGUEZOVÁ: absolventka oboru historie-archivnictví
a distanèního studia dramatické výchovy, uèitelka dìjepisu a dramatické výchovy,
pedagog Centra pro volný èas Ulita Brno, støediska DDM Brno, Kyjevská 2)
Kurz je urèen pøedevím uèitelùm druhého stupnì Z, uèitelùm støedních kol a vem,
kteøí hledají pro svùj zpùsob uèení novou inspiraci. Úèastníci kurzu budou zkoumat
monosti vyuití pramenného historického materiálu jako výchozího zdroje
historických informací. Pøi následném zapojení alternativních metod a technik inspirovaných dramatickou výchovou - si frekventanti vyzkouí motivaèní prvek
osobního záitku pøi výuce. Budete svìdky ukázky uití tìchto metod v náhodnì
vybrané tøídì z Jièína. Vedle nabídky inovaèních metod, pouitelných pøi bìné výuce,
nabídneme cestu, jak tyto metody a techniky realizovat ve kolním divadle. Historické
znalosti nejsou pro úèast v kurzu nezbytné.
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3 - Tìlo - prostor - komunikace
(lektor: JIØÍ LÖSSL, odborný pracovník Centra dìtských aktivit v ARTAMÌ Praha
pro scénický tanec, pedagog Univerzity Hradec Králové)
Cestou vìdomého pohybu budou úèastníci dílny objevovat architekturu vlastního
tìla a budovat citlivost komunikace s prostorem. V praktické dílnì se bude pracovat
s tématy kadodennosti: emoce, dialog, prostor, dùvod, pøíèina, následek, inspirace,
citlivost, vnímavost, relativnost, nezávislost, povrchnost, pravdivost, tvar, kompozice.
Dílna je urèena vem, kteøí ji pøili do styku s pohybovou výchovou, popøípadì je
tato problematika zajímá. Pùjde pøedevím o proces hledání a zkoumání moností,
které dané téma nabízí, které nám daný prostor i monosti vlastního tìla umoòují.
4 - "MAXI, NEZLOB!" aneb Práce s pøíbìhem s dìtmi pøedkolními i s nejmladími koláky ve vztahu k Rámcovému vzdìlávacímu programemu
(lektor Hana vejdová, uèitelka mateøské koly a LDO ZU Klatovy)
V rámci semináøe budeme spoleènì objevovat, co konkrétnì pøíbìhy mohou dìtem
nabídnout, jak s nimi lze s dìtmi pracovat, jakými konkrétními èinnostmi a technikami
budeme zvolená téma nebo cíle naplòovat. Pøíbìhy - pohádkové i realistické budeme mapovat a zkoumat v souvislosti s monostmi dramatické výchovy, ale
i v souvislosti s naplòováním obecných i specifických cílù Rámcového vzdìlávacího
programu pro pøedkolní vzdìlávání. Zamìøíme se i na plánování konkrétních
tematických celkù vycházejících z pøíbìhù. Úèastníci semináøe si s sebou pøivezou
text libovolného pøíbìhu (pohádkového i ze ivota), který povaují za inspirativní pro
práci s malými dìtmi a pøípadnì jej zhruba dvacetkrát namnoí pro inspiraci ostatních.
5 - Psychologie dobra a zla a dramatická výchova
(lektor: PhDr. PAVEL VACEK, pedagog katedry psychologie Pedagogické fakulty
Univerzity Hradec Králové a katedry výchovné dramatiky DAMU, Praha)
Zkoumání vývoje ("cesty") dítìte k dobru a zlu. Objevování vlastní "pravdy" a cizí
"li". Obrana vùèi vnitøním zakuklencùm a vnìjím manipulátorùm. Jak jsme jiní:
svìt enské a muské morálky. Monosti "nácviku" podpory dobra prostøedky
dramatické výchovy.
Souèástí dílny je rovnì minipøehlídka nejinspirativnìjích pøedstavení dìtských
divadelních souborù roku 2003, která se uskuteèní v sobotu 21. záøí 2003.
Ubytování pro úèastníky dílny:
n buï v hotelu Paøí
n nebo v motelu Rumcajs
n nebo v sokolovnì (ve vlastním spacím pytli; sprchy s teplou vodou jsou zajitìny)
Kurzovné (v nìm je zahrnuto také ubytování):
n kurzovné seminaristù, kteøí budou ubytováni v hotelu Paøí
(vèetnì èlenù STD): 2.200 Kè
n kurzovné seminaristù, kteøí budou ubytování v motelu Rumcajs
(vèetnì èlenù STD): 1.500 Kè
n kurzovné seminaristù, kteøí budou spát v sokolovnì 700 Kè
n kurzovné studentù a øádných èlenù Sdruení pro tvoøivou dramatiku,
kteøí budou ubytováni v sokolovnì: 500 Kè.
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Stravu a dopravu si hradí kadý úèastník sám. Akce je akreditována MMT ÈR.
Máte-li o úèast v dílnì zájem, zalete prosím vyplnìnou pøihláku na adresu: IPOSARTAMA, k rukám Jaroslava Provazníka, Blanická 4, 120 00 Praha 2, fax 221 111 052,
e-mail: std@seznam.cz. S pøípadnými dotazy se lze obrátit na Jaroslava Provazníka
(tel. 221 111 052-3).

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na 9. celostátní dílna dramatické výchovy
Jièín 18. - 24. záøí 2003
Jméno a pøíjmení: .....................................................................................................
Adresa: ................................................................................................................
...........................................................

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

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

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

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

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

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

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

Pøihlauji se do tøídy (zakroukujte tøídu, o kterou máte zájem):
1 - Cesty k realitì: Analogie v procesuálním dramatu
2 - Drama kolem dìjepisu
3 - Tìlo - prostor - komunikace
4 - "Maxi, nezlob!" aneb Práce s pøíbìhem s dìtmi pøedkolními
i s nejmladími koláky v kontextu s Rámcovým vzdìlávacím programem
5 - Psychologie dobra a zla a dramatická výchova
Mám zájem o ubytovávání (zakroukujte):
n v hotelu Paøí

n v motelu Rumcajs

Datum:

Podpis:
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n v sokolovnì
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA
PRO SOUÈASNOU KOLU
øíjen 2003 - leden 2005

Systematický kurz dramatické výchovy pro uèitele základních, støedních
i mateøských kol a dalí zájemce o dramatickou výchovu.
Poøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku
Organizátor: Centrum tvoøivé dramatiky Praha
Odborný garant a spolupráce: katedra výchovné dramatiky DAMU a IPOS-ARTAMA
Hlavní lektor: NINA MARTÍNKOVÁ, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU
Také v novém kolním roce nabízí Sdruení pro tvoøivou dramatiku celoroèní kurz
dramatické výchovy pro uèitele vech typù kol. Kurz je poøádán ve spolupráci s
katedrou výchovné dramatiky DAMU a Centrem dìtských aktivit IPOS-ARTAMA,
tedy s institucemi, které se dramatickou výchovou zabývají dlouhodobì a systematicky
od poèátku 90. let.
Dramatická výchova je vedle výtvarné a hudební výchovy souèástí pøipravovaného
Rámcového vzdìlávacího programu pro základní vzdìlávání, a tak ji mohou koly
zaøadit jako samostatný pøedmìt do svých uèebních plánù. Kromì toho má dramatická
výchova uplatnìní - jak je to u øadu let obvyklé - také jako velmi efektivní metoda
výuky jiným pøedmìtùm (èeský jazyk a literatura, prvouka/vlastivìda, dìjepis,
obèanská výchova).
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 zprostøedkování aktivního kontaktu frekventantù
zejména formou praktických cvièení s dramatickou výchovou a seznámení se
základními principy tohoto oboru. V první øadì je zamìøen na osobnostní a sociální
rozvoj, který je jedním z poadavkù vyuèování tohoto pøedmìtu. Dále napomáhá
orientovat se v rùzných variantách aplikace dramatické výchovy a pochopit místo
dramatické výchovy v souèasné kole (dramatická výchova jako samostatný pøedmìt,
dramatická výchova v podobì osobnostního a sociálního rozvoje, dramatická výchova
jako metoda výuky). Frekventanti kurzu si ve tøetím semestru tohoto kurzu od øíjna
2004 do ledna 2005 pøi praktických ukázkách své pedagogické práce vyzkouejí
nejen konkrétní postupy práce, ale pod vedením lektora se budou spolupodílet na
rozboru ukázky své i kolegù.
Kurz trvá od øíjna 2003 do ledna 2005. Výuka probíhá ve dvanácti dvacetihodinových
blocích (1 hodina = 45 minut) vdy o víkendech (pátek veèer od 18.30 hod., sobota celý
den od 9.00 -18.00, nedìle dopoledne od 9.00 do 13.00 hodin). Nedílnou souèástí je
pìtidenní soustøedìní v Jièínì, které se bude konat tøetí týden v záøí 2004.
Termíny prvních ètyø setkání: 17. - 19. 10., 7. - 9. 11., 5. - 7. 12. 2003, 9. - 11. 1. 2004.
Dalí termíny budou vèas upøesnìny.
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
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v Jièínì, kde seminaristé pracují v dílnì, kterou si vyberou podle svého zájmu
a zamìøení. Celkový rozsah tøísemestrálního kurzu je 296 hodin.
Místo konání kurzu: Centrum tvoøivé dramatiky, Arabská 681/20, Praha 6.
Kurz je akreditován MMT ÈR, to znamená, e zamìstnavatel mùe seminaristovi hradit
kolné z penìz urèených na dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù.
Kurzovné: 3.000 Kè (12 víkendových setkání = 240 hodin). (Pozn.: V cenì není
zahrnuta platba za pìtidenní soustøedìní v Jièínì.)
Protoe se u teï ozývá øada zájemcù o tento kurz, chceme vèas zjistit, zda bude
tøeba otevøít jednu nebo dvì tøídy. Máte-li tedy zájem absolvovat tento kurz dramatické
výchovy, zalete vyplnìnou závaznou pøihláku: IPOS-ARTAMA, k rukám Jaroslava
Provazníka, Blanická 4, 120 00 Praha 2, fax 221 111 052, e-mail: std@seznam.cz

DRAMA - PØÍBÌH - UÈITEL
øíjen 2003 - kvìten 2004

n Absolvovali jste u základní celoroèní kurz dramatické výchovy a
zaujalo vás v nìm drama, a u mìlo pøívlastek "strukturované",
"pøíbìhové", "rolové", pøípadnì "kolní"?
n Zkouíte tento typ dramatu uplatòovat ve své práci s dìtmi nebo se k tomu teprve
odhodláváte?
n Kladete si nìkdy otázky, jako napøíklad: Existují pro tento typ dramatu nìjaké zákonitosti
a modely? Jak vùbec drama plánovat? Kde pro drama hledat témata a jak si je
formulovat? Je lépe pøíbìh pro drama vymyslet, nebo vyuít literatury? Kolika rùznými
zpùsoby lze pracovat se známým pøíbìhem? Vadí, kdy dìti znají jeho rozuzlení? Je
tøeba, aby uèitel také vstupoval do rolí a hrál spolu s dìtmi? Pøijmou áci tuto jeho
novou podobu? Jaké funkce mùe uèitel v roli plnit? A mùe si na to vùbec troufnout
neherec?...
n Hledáte pøíleitost ke kontaktu s lidmi, kteøí se v praxi setkávají s podobnými problémy
jako vy?
n Chcete zaít nìjaká nová dramata?
n A máte odvahu pokusit se vytvoøit drama vlastní?
Pak právì vám je urèen pokraèovací celoroèní kurz pod vedením IRINY ULRYCHOVÉ,
pedagoga katedry výchovné dramatiky DAMU.
Kurz se bude konat jednou za mìsíc vdy v sobotu od 9.30 do 17.30 v Centru tvoøivé
dramatiky Èervený Vrch, Arabská 681, 160 00 Praha 6. (Pozn.: v CTD je moné pøespat
zdarma ve vlastním spacím pytli z pátku na sobotu, pøípadnì ze soboty na nedìli.)
Kurz poøádá Sdruení pro tvoøivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné
dramatiky DAMU a s IPOS-ARTAMA.
Termíny prvních ètyø setkání: 18. 10., 8. 11., 6. 12. 2003, 10. 1. 2004. Dalí termíny
budou vèas upøesnìny.
Kurzovné za celý rok (8 sobot): 1.200 Kè.
Máte-li o tento pokraèovací kurz zájem, zalete vyplnìnou pøihláku na adresu: ARTAMA,
k rukám Jaroslava. Provazníka, Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, nejpozdìji
do 15. èervna 2003. Pøihláky budou pøijímány do vyèerpání volných míst.
S pøípadnými dotazy se lze obrátit na Jaroslava Provazníka (tel. 221 111 052-3).
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ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

do tøísemestrálního kurzu
Dramatická výchova pro souèasnou kolu - 2003/2005
Jméno a pøíjmení: ........................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................
.................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Pøedmìty, kterým vyuèuji:
Datum:

Podpis:

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

do celoroèního kurzu Drama - pøíbìh - uèitel - 2003/2004
Jméno a pøíjmení: ........................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................
.................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Pøedmìty, kterým vyuèuji:
Datum:

Podpis:
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LETNÍ TÝDENNÍ SEMINÁØ
KLUBU SBORMISTRÙ
5. - 12. èervence 2003, Daèice

Poøádá: IPOS-ARTAMA ve spolupráci se ZU Daèice
Lektoøi: prof. dr. Jiøí Koláø, prof. Kremena Peakova, prof. Eva Zacharová
Úèastnický poplatek: 2.900 Kè zahrnuje ubytování, celodenní stravování a kurzovné.
Pøihláku zalete do 10. 5. 2003 na níe uvedenou adresu.
Kontakt: IPOS-ARTAMA, dr. J. Macková, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 966, fax: 221 507 955, e-mail sebesova@ipos-mk.cz

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
na Letní týdenní semináø
5. - 12. èervence 2003, Daèice

Jméno a pøíjmení: ...............................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................
............................................................ PSÈ: ....................................................
Datum narození: .....................................
Telefon domù: ....................................

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

Mobilní telefon: ................................... E-mail: .................................................
Úèastnický poplatek uhradím: hotovì - zalete sloenku - fakturu zalete na adresu
...
Datum:

.

Podpis:

KLUB SBORMISTRÙ
PODZIMNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ
17. - 19. øíjna, ïár nad Sázavou

Poøádá IPOS-ARTAMA ve spolupráci s DPS ïáráèek a ZU ïár nad Sázavou
Kontakt: IPOS-ARTAMA, dr. J. Macková, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2
tel.: 221 507 966, fax: 221 507 955, e-mail: sebesova@ipos-mk.cz
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FESTIVALY A PØEHLÍDKY

46. FESTIVAL SBOROVÉHO UMÌNÍ
JIHLAVA
27. - 29. 6. 2003, Jihlava
Z povìøení MK ÈR poøádají IPOS-ARTAMA
a DK Jihlava
Kontakt: IPOS-ARTAMA, dr. Jaroslava
Modrochová, P.O.BOX 12, Blanická 4,
120 21 Praha 2, tel.: 221 507 961, fax:
221 507 955, e-mail: artama@ipos-mk.cz

JARO SE OTVÍRÁ
8. roèník mezinárodního festivalu
s cenou Z. Lukáe
25. - 27. 4. 2003, Most, Osek
Poøádá: OS Korálek Most ve spolupráci
s IPOS-ARTAMA
Kontakt: Mgr. Svat. Matìjka, 11. Z,
Obráncù míru 2944, 434 01 Most,
tel.: 476 703 517

III. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
A SOUTÌ BOHUSLAVA MARTINÙ
26. - 29. 6. 2003, Pardubice
Kontakt: Eva Smetánková, Sukova tø. 1260,
530 02 Pardubice, tel./fax: 466 501 146,
mobil 602 491 967

MALÍ ZPÌVÁÈCI
Festival pøípravných dìtských sborù
23. - 25. 5. 2003, Liberec
Kontakt: Severáèek, ZU Frýdlantská 19,
460 31 Liberec,
tel.: 485 110 277, fax: 485 110 192

V. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL HUDEBNÍHO
ROMANTISMU - 3. - 5. 10. 2003
Vlachovo Bøezí, Kratochvíle,
Prachatice, Vimperk, Vodòany
Poøádá: OS Hraditì Vlachovo Bøezí
Odborná spolupráce: IPOS-ARTAMA
Kontakt: ZU, T. Tláskalová, Komenského
346, 384 22 Vlachovo Bøezí, tel.: 338 329 206

CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA KOLNÍCH
DÌTSKÝCH PÌVECKÝCH SBORÙ
13. roèník
30. 5. - 1. 6. 2003, Rychnov n. Knìnou
Z povìøení Ministerstva kultury ÈR
poøádají IPOS-ARTAMA a Rychnovský
dìtský sbor ve spolupráci s OS
Kontakt: IPOS-ARTAMA, dr. J. Macková,
P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 966

XVI. PRASKÉ DNY SBOROVÉHO ZPÌVU
30. 10. - 2. 11. 2003, Praha
Kontakt: BTI Travel Service, ing. B. Plecháè,
nám. Míru 15, 120 00 Praha 2,
tel.: 222 512 688, fax: 222 514 018,
e-mail: plechac@ticketsbti.cz

FESTA MUSICALE - Svátky písní
Olomouc 2003 s mezinárodní soutìí
Iuventus mundi cantat
4. - 8. 6. 2003, Olomouc
Kontakt: Festa musicale Olomouc,
Slovenská 5, 772 00 Olomouc,
tel./fax: 585 227 878, e-mail:
festamusicale@atlas.cz

XIX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DÌTSKÝCH A MLÁDENICKÝCH SBORÙ
6. - 9. 11. 2003, Pardubice
Kontakt: Gabriela Gutwirthová, Kulturní
dùm Dubina, ul. J. Zajíce 983, 530 12
Pardubice, tel. 466 262 775, 466 265 461,
mobil: 606 804 651, fax: 466 265 462

HARANTOVSKÉ SLAVNOSTI
6. roèník mezinárodního festivalu
historického zpìvu
20. - 22. 6. 2003, Pecka, Jièín
Poøádá: OS Harant Pecka
Spolupráce: IPOS-ARTAMA
Kontakt: Jaromír Kuliha, Základní kola,
507 82 Pecka,
tel.: 493 799 166

FESTIVAL ADVENTNÍ A VÁNOÈNÍ HUDBY
13. roèník mezinárodního festivalu s cenou
Petra Ebena - 28. - 30. 11. 2003, Praha
Poøádá: OR-FEA Praha
Odborná spolupráce: IPOS-ARTAMA
Kontakt: OR-FEA festivalová a organizaèní
kanceláø, Tìnov 9, 110 00 Praha 1, tel.:
224 813 580, 224 814 458, fax: 224 812 612
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SPECIALIZAÈNÍ KURZY
TANEÈNÍ A POHYBOVÉ VÝCHOVY
SVÌTLO A POHYB

16. - 20. kvìtna 2003, Kutná Hora
Tvoøivá dílna pro vedoucí taneèních souborù, kteøí chtìjí poznat zákonitosti divadelního
svícení se zamìøením na scénický tanec, taneèní a pohybové divadlo, a to jak dìtí, tak
dospìlých. Svìtelná laboratoø probìhne v rámci XX. celostátní pøehlídky dìtských skupin
scénického tance Kutná Hora 2003. Seminární pobyt zahrnuje ubytování, stravování,
svìtelnou laboratoø a volný vstup na vechny programové èásti pøehlídky (dva výchovné
koncerty, veøejné pøedstavení na námìstí, inspirativní veèerní pøedstavení, semináøe
a dílny pro pedagogy a seminaristy). V seminárním pobytu není zahrnuto pojitìní
a cestovní náklady. Svìtelnou laboratoø povede Pavel Kotlík (svìtelný design Ponec,
divadlo pro tanec Praha) a Vladimír Burian (divadlo Alfréd ve dvoøe Praha).
Cena pìtidenního seminárního pobytu: 800 Kè
Závazné pøihláky nejpozdìji do 30. dubna 2003 na adresu: IPOS-ARTAMA, Jiøí
Lössl, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967, e-mail: lossl@ipos-mk.cz

MEZINÁRODNÍ DEN STEPU

21. - 25. kvìtna 2003, Praha
V. roèník oslav Mezinárodního dne stepu - 25. kvìtna, se neobejde bez happeningù,
praktických semináøù stepaøských technik a jazzu, výukových semináøù o technice a vývoji
stylù a stepaøské taneèní pøehlídky v Ponci. V letoním roce je ke spolupráci pøizvána
americká taneènice a uèitelka Acia Gray z Austinu (Texas, USA), autorka stepaøské
pøíruèky. Ta letos v kvìtnu vyjde i v èeském pøekladu pod názvem "Due vaich nohou".
Pøihláky a podrobné informace: ing. Zdenìk Pilecký, studio ZIG - ZAG , Vlastina 11/531,
161 00 Praha 6, tel.: 220 563 459, mobil: 603 095 4074, e-mail: studio@zig-zag.cz, dalí
informace najdete na webových stránkách www.zig-zag.cz

JAK SE DOTKNOUT VÌTRU

6. - 9. èervna 2003, Varnsdorf
V. roèník otevøeného celostátního festivalu scénického tance Tanambourreé 2003
probìhne v prostøedí netradièních exteriérù i interiérù mìsta Varnsdorf (parky, nádvoøí
ZU, lokality v povodí øeky Mandavy, a dalí). Festival je urèen vem jednotlivcùm
i skupinám, kteøí rozvíjejí formy scénického tance a taneèního a pohybového divadla
a mají chu objevovat, nacházet a rozvíjet nové formy a výrazové prostøedky ve své
práci v netradièních prostorách. Lektorský sbor: Jana Sýkorová, Zita Pavlitová, Anna
Caunerová, Jiøí Lössl, Petr Semerák. V pøíjemném pøátelském prostøedí budeme
spoleènou prací, vzájemnou inspirací a výmìnou zkueností hledat, jak zaujmout ty, co
jetì netanèí. Vyvrcholením bude pøedstavení scénického tance v mìstském divadle
a komponovaná pøedstavení v exteriérech mìsta. Úèastníci se mohou sami rozhodnout,
ve které èásti festivalu pøedstaví svou tvorbu. Festival není vymezen vìkem.
Pøihláky a informace: Jarmila enová, øeditelka ZU Varnsdorf, tel.: 412 372 323, e-mail:
zusvarnsdorf@tiscali.cz
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TANEC, TANEC... NA POÈÁTKU LÉTA

28. èervna - 4. èervence, Ústí nad Orlicí
Tradièní letní dílna scénického tance v Ústí nad Orlicí bude probíhat ve dvou hlavních blocích:
kola - je urèena zaèínajícím taneèníkùm, interpretùm, kteøí chtìjí získat základní znalosti
z oblasti souèasných taneèních technik. Kadý úèastník bude zaøazen do samostatné
tøídy (max. 20. lidí v jedné tøídì) a takto bude absolvovat tøi lekce dennì.
Dílna - je urèena pokroèilým taneèníkùm a pedagogùm, kteøí kromì zdokonalování
technických dovedností chtìjí pracovat na kompozièním tvaru a choreografii a chtìjí se
podílet spoleènì s lektorem dílny na procesu tvorby, na zkoumání moností, které pøináí
nae tìlo, prostor a vzájemná komunikace. Dennì ètyøi lekce. V jedné dílnì 15 - 18
úèastníkù.
Souèástí letní dílny scénického tance v Ústí nad Orlicí je i bohatý doprovodný program
(veèerní pøedstavení, pøedstavení na námìstí, videoprojekce, pøednáky, medailony
a improvizované diskusní veèery).
Pøihláky a podrobné informace: Kvìta Stárková, Klubcentrum Ústí nad Orlicí, tel.:
465 521 047, e-mail: klubcentrum@ustinadorlici.cz

STEPAØSKÉ PRÁZDNINY NEJEN PRO STEPAØE

28. èervna - 5. èervence, Praha
Týden intenzivních pohybových lekcí, kde vedle stepu pro pokroèilé bude i step pro
zaèáteèníky, základní pohybové techniky (body building, jazz, moderna, klasika, atd )
a lekce dolòkových technik (swing, akrobacie, pantomima, atd ). Lekce pro pokroèilé
povede lektor z Francie. Pro vechny zájemce jsou veèerní lekce repertoáru skupiny
ZIG - ZAG. Semináø o historii stepu povede zahranièní host.
Pøihláky a podrobné informace: Zdenìk Pilecký, studio ZIG - ZAG, tel.: 220 563 459,
e-mail: studio@zig-zag.cz

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

Na tvoøivou dílnu pro vedoucí taneèních souborù Svìtlo a pohyb
16. - 20. kvìtna 2003, Kutná Hora
Jméno a pøíjmení: ...............................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................
............................................................ PSÈ: ....................................................
Datum narození: .....................................
Telefon domù: ....................................

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

Mobilní telefon: ................................... E-mail: .................................................
Zavazuji se, e kurzovné zaplatím v plné výi pøi prezenci dne 15. kvìtna 2003
v Mìstském Tylovì divadle v Kutné Hoøe
Datum:

Podpis:
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KUTNÁ HORA 2003

XX. celostátní pøehlídka
dìtských skupin scénického tance
16. - 20. kvìtna
Z povìøení Ministerstva kultury Èeské republiky a pod zátitou starosty mìsta Kutná
Hora poøádají mìstské Tylovo divadlo Kutná Hora, IPOS-ARTAMA Praha, spolupoøádá
Sdruení pro taneèní a pohybové divadlo.

HARMONOGRAM
ètvrtek 15. kvìtna
16.00 - 19.00
pøíjezd, prezence a ubytování vedoucích souborù a seminaristù
20.00 - 22.00
první pracovní setkání seminaristù a lektorù, pøedstavení svìtelné
laboratoøe
pátek 16. a sobota 17. kvìtna
10.00 - 14.00
1. èást laboratoøe o svìtle
15.00 - 18.00
2. èást laboratoøe o svìtle
19.00 - 22.00
3. èást laboratoøe o svìtle
nedìle 18. kvìtna
10.00 - 14.00
závìreèná svìtelná laboratoø
14.00 - 18.00
pøíjezd, prezence a ubytování úèinkujících souborù pøehlídky
15.00 - 18.00
svìtelné a prostorové zkouky, semináøe pro dìti
19.00 - 22.00
prohlídka pamìtihodností mìsta vèetnì ukázek tradièních øemesel
pro dìti
pøednáka a videosemináø pro vedoucí souborù a seminaristy
pondìlí 19. kvìtna
10.00 - 12.00
1. èást pøehlídky jako výchovný koncert pro áky Z
15.00 - 18.00
veøejné vystoupení na námìstí, svìtelné a prostorové zkouky,
semináøe pro dìti
19.30 - 20.30
inspirativní pøedstavení, pøedání Ceny ministra, køest knihy
21.00 - 24.00
diskusní veèer: dìdictví Jarmily Jeøábkové
úterý 20. kvìtna
10.00 - 12.00
2. èást pøehlídky jako výchovný koncert pro áky Z
15.00 - 18.00
veøejné vystoupení na námìstí, semináøe pro dìti, rozborový semináø
pro vedoucí souborù
18.00 - 19.00
odjezd úèastníkù
støeda 21. kvìtna
17.00 -18.30
"Dìti dìtem" - benefièní koncert úèastníkù Celostátní pøehlídky
v praském divadle Ponec
20

FOLKLORNÍ SOUBORY

18. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA
DÌTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORÙ
13. - 15. èervna 2003, Jihlava

Poøadatel: Informaèní a poradenské støedisko pro místní kulturu, útvar ARTAMA z povìøení
MK ÈR, DKO, s. r. o. JIHLAVA, spolupráce: SDTT Praha
Regionální pøehlídky odbornì a organizaènì garantuje FoS ÈR ve spolupráci s IPOS-ARTAMA.
Charakteristika: Cílem pøehlídky je nesoutìní formou prezentovat rùzné formy a zpùsoby
výchovné a umìlecké práce dìtských folklorních souborù a skupin z Èech, Moravy
a Slezska. Vytvoøit prostor pro pøedávání zkueností, vzájemnou inspiraci a kontakty
dìtí i vedoucích, a tím pøispìt k dalímu rozvoji tohoto oboru.
Pøedpokládaný poèet úèinkujících: 14 souborù vybraných k postupu z krajských kol, která
probíhají od bøezna do kvìtna 2003.

FOLKLORNÍ FESTIVAL
PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ 2003
6. - 8. èervna 2003, Pardubice - Hradec Králové

Poøadatel: Informaèní a poradenské støedisko pro místní kulturu, útvar ARTAMA z povìøení
MK ÈR, Hradecká kulturní a vzdìlávací spoleènost, Kulturní dùm Dubina Pardubice
Spolupráce: Sdruení pro dìtskou taneèní tvoøivost Praha
Charakteristika: festival je prestiní pøehlídkou souborù, jejich èinnost je zamìøena na
zpracování a prezentaci lidového umìní foklorního regionu Èechy. Festival má formu
pøehlídky a vekeré poøady jsou koncipovány tak, aby byly inspirativní pro dalí èinnost
èeských souborù. Nabídnou iroké spektrum moností jak pracovat s folklorem - od
ivých pódiových vystoupení pøes komorní hudební a taneèní poøady v rùzném prostøedí,
tvorbu scénických stylizovaných kompozic, tvùrèí dílnu, poøady vzdìlávacího
a poznávacího typu a po spoleèenskou zábavu. Výbìr souborù je proveden autory
jednotlivých poøadù, kteøí byli jmenováni Èeským poradním sborem pro folklor pøi IPOS.
Úèinkující soubory: Dyleò Karlovy Vary, Danaj Stránice, Detva Slovensko, Malá muzika
Rokytka Rokycany, Kohoutek Chrudim, Národopisný soubor Postøekov, soubor Bytów
z Polska, Radost a Baldrián Pardubice, Dupák a Kvítek Hradec Králové a pardubické
a hradecké dìtské soubory.

OHLASY FESTIVALU
PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ

kadoroènì øíjen, prosinec, Divadlo U Hasièù, Praha
Nabídka festivalu bude jako kadoroènì rozíøena o dva folklorní koncerty. Pøedstaví se
vybrané soubory - úèastníci festivalu - ve scénických poøadech a vybrané choreografie
pøedních folklorních souborù z Èech, Moravy a Slezska.
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SEMINÁØ PRO ÈLENY
FOLKLORNÍCH SOUBORÙ
podzim 2003/ jaro 2004

Poøadatel: IPOS ARTAMA
Místo konání: Praha 4, Z Táborská, pøedbìný termín 7. - 9. listopadu 2003
Obsah semináøe: lidový tanec a dalí pøedmìty (napø. reie, mluvené slovo, pohybová
prùprava) pod vedením zkuených lektorù.
Konání víkendového semináøe bude záviset na poètu pøihláených.
Pøedbìní zájemci hlaste se na níe uvedené adrese. Pøedpokládané kurzovné 600 Kè.
Blií Informace o vech uvedených folklorních akcích získáte na adrese: IPOS-ATAMA,
J. Rychtová, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 964, 221 507 965,
fax: 221 507 955, e-mail: rychtova@ipos-mk.cz

METODICKÝ LIST K JIHLAVÌ 2005
11 celostátní pøehlídka výtvarných kroukù
a kolektivù dìtí a mládee do 19 let

Z povìøeni Ministerstva kultury ÈR poøádá Informaèní a poradenské støedisko pro místní
kulturu, útvar ARTAMA, Praha ve spolupráci s dalími subjekty.
I. Poslání pøehlídky
n podporovat pedagogické pøístupy, které vìdomì podporují a rozvíjejí tvoøivý potenciál
osobnosti dítìte a to jak v roli tvùrce, tak vnímatele a interpreta
n podporovat systematickou práci umoòující prostøednictvím projektù vzájemnou
výmìnu vizualizovaných zkueností nejen jednotlivcù, ale nejrùznìjích komunit
n vytváøet vztah k umìní a kultuøe jako k nezastupitelné souèásti lidské existence; chápat
umìní jako proces specifického poznání a komunikace, v nìm informace
o provázanosti vnìjího a vnitøního svìta nelze formulovat a sdìlovat jinými ne
umìleckými prostøedky, zejména prostøedky výtvarného umìní
n uívat jazyka umìní, zejména jazyka souèasného výtvarného umìní, jako dynamického
prostøedku k vyjadøování osobních proitkù a svého aktivního pøístupu k realitì
n utváøet pozitivní vztah k rùznorodým kulturním hodnotám souèasnosti i minulosti na
základì porozumìní tolerance, ale i kritiènosti; vytváøet osobní postoj k výtvarnému
umìní souèasnosti i minulosti na základì hledání dostupných pramenù, materiálù
a dokumentace vèetnì návtìv vystav
n probouzet odvahu a chu k experimentování s prostøedky výtvarného umìní a ostatních
druhù umìní k vyjádøení vlastních mylenek a tvùrèích zámìrù
n podporovat aktivní podílení se autora (áka) na podobì prezentace výsledkù vlastního
tvùrèího procesu a hledat alternativní pøístupy i zpùsoby k dokumentaci a prezentaci projektù
II. Téma pøehlídky
Odborná rada IPOS-ARTAMA ve spolupráci s pracovníky Výzkumného ústavu
pedagogického navrhují aktuální témata týkající se komunikace a elektronických
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technologií v oboru výtvarné výchovy. Naím cílem tentokrát není pøedloení definitivního
názvu pøehlídky, jak tomu bylo v minulých letech. Chceme dát pedagogické veøejnosti iroký
prostor k diskusi o tématu a názvu pøehlídky formou elektronické konference na internetových
stránkách VÚP. Aby byl zachován vìcný tvar diskuse, zvolili jsme klíèové pojmy:
n obrazová komunikace n interpretace obrazu n sí (struktura) n virtualita n interaktivita
Oèekáváme, e elektronická konference pøinese zpøesnìní tématu a nalezne definitivní
název pøehlídky.
III. Aktivity v rámci pøehlídky
Pøehlídka prohlubuje metodické aspekty ve výtvarné výchovì. Proto ji doprovázejí tøi
semináøe:
n pøípravný semináø 7. - 9. 11. 2003 v Ústí nad Orlicí
n pøípravný semináø v listopadu 2004
n závìreèný rozborový semináø v listopadu 2005 pøi pøehlídce v Jihlavì.
Smyslem pøehlídky je popularizovat výsledky výtvarných aktivit dìtí a mládee a pøedstavit
je veøejnosti na výstavì v listopadu a prosinci 2005 v Oblastní galerii Vysoèina v Jihlavì
a v repríze výstavy na dalím místì v Èeské republice v roce 2006.
IV. Úèast a její podmínky
n na pøehlídku Jihlava 2005 mohou být zaslány práce vech vìkových kategorií do 19 let
n hodnoceny budou vyjádøení statická i dynamická, prostorová, objemová, ploná,
(kresba, malba, grafika, objektová tvorba, akèní tvorba a instalace, fotografie, video,
elektronická média a dalí)
n aktivity z oblasti akèní tvorby (napø. happening, land-art ...), budou hodnoceny na
základì dokumentace s výstiným komentáøem
V. Technicko-organizaèní pokyny
Pøehlídka se obesílá pøímo za jednotlivce nebo celý kolektiv. Kadá práce musí být
opatøena títkem se jménem a vìkem autora, názvem práce, adresou kolektivu a jménem
uèitele. Ke kolekci pøilote evidenèní list, který vyjde v èasopise Kormidlo. Ke kterékoli
práci mùe být pøiloen slovní komentáø nebo magnetofonový záznam. Jeden kolektiv
(pedagog) mùe pøehlídku obeslat nejvýe 30 pracemi nebo 3 projekty. Poøadatel si
vyhrazuje právo na vystavené práce po dobu výstavy a reprízy.Po skonèeni reprízy budou
vedoucí kolektivu seznámeni s termíny, kdy si bude moné práce vyzvednout. Práce
nebudou vraceny potou. Kadý, kdo pøehlídku obele, obdrí pozvánku na výstavu
a rozborový semináø.
Hodnocení a kritéria
Zaslané práce budou hodnotit kurátoøi, jmenovaní IPOS-ARTAMA. Nejedná se o soutì,
nýbr o pøehlídku. Pøi hodnocení bude mimo osobní názor kadého z kurátorù pøihlíeno
k tìmto kriteriím:
n tvùrèí a inovaèní pøístup k zvoleném tématu
n citlivost pedagogického vedení ve vztahu k potøebám dítìte a mladého èlovìka a k rozvoji
jeho osobnosti
n autentiènost projevu
n zvlátní zøetel bude brán na práce dokládající dlouhodobé projekty
Ocenìní budou vyhláena v rámci vernisáe výstavy v Oblastní galerii Vysoèiny v Jihlavì
v listopadu 2005. Pøesné propozice k pøehlídce Jihlava 2005 budou vèas publikovány
v èasopisech Kormidlo, Výtvarná výchova a Uèitelské noviny.
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V cyklu semináøù s lektorem Markem Diasem, které jsme nabízeli
v minulém èísle Kormidla, je jetì nìkolik volných míst. Semináøe jsou
zamìøeny na rùzné výtvarné techniky a jsou urèeny pedagogùm,
amatérským i profesionálním výtvarníkùm a dalím kreativnì zamìøeným
zájemcùm.

TECHNIKA VITRÁE

31. kvìtna - 1. èervna 2003
Semináø pojednává o jednoduché technice sklenìné vitráe. Souèástí semináøe je výroba
drobného sklenìného perku. Pøedpokládaná cena: 800 Kè.
Místo konání: Centrum tvoøivé dramatiky Praha, Arabská 681/20, Praha 6. Pøímo v objektu
CTD je moné pøespat ve vlastním spacím pytli a vlastní podlokou. Stravu si seminaristé
zajiují sami.

LÉTO 2003

30. èervna. - 6. èervence 2003
Týdenní keramický semináø poøádaný v krásném prostøedí jiních Èech tematicky
navazuje na pøedchozí semináøe alternativních technik keramiky. Seminaristé budou
mít k dispozici vybavenou keramickou dílnu a letní ateliér ve stodole. K dispozici
bude kováøská výheò a náøadí pro zpracování døeva. Keramické výrobky se budou
vypalovat v palivových pecích (døevo, plyn, koks). Zájemcùm poleme obratem
podrobné informace. Pøedpokládaná cena kurzovného vèetnì materiálu cca 2.500 Kè.
Ubytování ve stanech (jednáme i o dalích monostech). Cestu a stravu na vlastní náklady.
Semináø má akreditaci MMT. Semináø je limitován omezeným poètem zájemcù.

PRASKÉ BAROKNÍ ZAHRADY

7. èervna 2003, Praha
Pedagogùm, studentùm støedních i vysokých kol a dalím zájemcùm nabízíme zbylá
místa v semináøi z dìjin umìní - Spoleèná vycházka zahradami Praského hradu, zahradami
pod Hradem a barokní Malou Stranou s historikem umìní Mgr. Jakubem Syneckým.
Úèastnický poplatek 70 Kè na místì + vstupné individuálnì.
Sraz v 10.00 hod. pøed Valdtejnským palácem na Valdtejnském nám. v Praze 1.
Pøihláení úèastníci dostanou podrobnou pozvánku. Semináø má akreditaci MMT.
Informace o vech uvedených semináøích získáte na adrese: IPOS-ATAMA, Zdena
Synecká, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 966, fax: 221 507 955,
e-mail: artama.dc@ipos-mk.cz

19. SETKÁNÍ AVP

ÈLOVÌK V KRAJINÌ, KRAJINA V ÈLOVÌKU II

5. - 7. záøí 2003, Pardubice
Úèastníci semináøe si na výe uvedené téma vyslechnou pøednáky naich pøedních
teoretikù a umìlcù (svou úèast ji pøislíbil Václav Cílek, Jiøí Zemánek, poèítáme s úèastí
Miloe ejna a jeho áka), pardubický region jim pøiblíí odborníci z Východoèeského
muzea. Krajinì bude také vìnován veèer meditativní hudby Oldøicha Janoty. Setkání
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bude zavreno exkurzí na Kunìtickou horu v nedìli dopoledne s Jakubem Syneckým.
Podrobný program bude èlenùm AVP a pøípadným dalím zájemcùm zaslán koncem
kvìtna 2003. Ve ètvrtek 4. 9. probìhne v Pardubicích pracovní semináø k tvorbì kolních
vzdìlávacích programù pro oblast umìní a kultury - výtvarná výchova na Z a gymnáziích
Pøihláky do 20. 6. 2003. Kontakt: VO ZU - AVP, Lonkova 510, 530 09 Pardubice.

BENÁTKY BIENÁLE 2003

18 - 22. záøí 2003
Poøádá: AVP spolu s CK Geops. Cena: 4.290 Kè
Pøehlídka souèasných trendù svìtového výtvarného umìní, výtvarné objekty jsou
rozmístìny po celých historických Benátkách, dále v zahradách a v arzenálu, veèerní
beseda u promítání o moderních trendech ve výtvarném umìní - PaedDr. Jan
Svoboda, prùvodce zájezdu PhDr. Jaromír Adamec.
Podrobné Informace a pøihláky: CK GEOPS, ternberkova 10, 170 00 Praha 7 Holeovice, telefon/fax: 220 806 965, e-mail:geops@geops.cz, www.geops.cz

PØÍPRAVNÝ VÍKENDOVÝ SEMINÁØ

7. - 9. listopadu 2003, Ústí nad Orlicí
Pøípravný víkendový semináø k celostátní pøehlídce dìtských výtvarných prací Jihlava
2005 se bude konat v novì otevøené budovì ZU. Ubytování úèastníkù je zajitìno
v internátu SO. Úèast pøislíbili lektoøi PhDr. Z. Jonák z VÚP v Praze, moderátor
elektronické konference Èlovìk v síti, PhDr. J. Vanèát, prezident INSEA, doc. J. Valenta
z FF UK, keramik Marek Dias a Mgr. Z. Babinec. Semináø bude akreditován MMT.
Cena semináøe bude upøesnìna v Kormidle è. 2/2003 spoleènì s podrobným programem
a závaznou pøihlákou.
Pøipomínáme probíhající elektronickou konferenci Èlovìk v síti na internetových stránkách
VÚP a oèekáváme vae pøíspìvky k zpøesòování irokého tématu komunikace
a k nalezení definitivního názvu pøehlídky dìtských výtvarných prací Jihlava 2005.

LETNÍ TÁBOR

16. - 30. srpna 2003
Pro dìti ve vìku 6 - 15 let, zamìøení na estetickou výchovu, tvoøivé
hry a umìlecké aktivity
Poøádá: Centrum tvoøivé dramatiky Praha, Arabská 681/20, Praha 6
Místo konání: Slavìtín - u Naèeradce (v blízkosti hory Blaníku)
Cena: 2 800 Kè
Kapacita tábora: 55 dìtí. Hlavní vedoucí: Jiøí Provazník.
Vybavení táboøitì: stany s podsadou, kuchynì a jídelna v budovì, sprcha s ohøívanou vodou
Náplò tábora: tvoøivé hry; výtvarné, literární, hudební, pohybové a dramatické aktivity
vycházející z volné celotáborové hry a inspirované okolním prostøedím; procházky a výlety
do okolí; drobné pohybové a sportovní hry; koupání
Informace a pøihláky: Jakub Hulák, IPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21
Praha 2, tel.: 221 507 969, 605 948 056, e-mail: hulak@ipos-mk.cz
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KØIOVATKY

UMPERK

15 - 25. srpna 2003
Snaili jsme se na tomto místì pøinést opìt ji nábor definitivní - protoe vak ji vyjednaná
tøída (Michal Hecht) odpadla a my hledáme náhradu, nechceme zveøejòovat to, co jetì
není definitivnì dohodnuto. Proto zde najdete pouze pøihláku pøedbìnou, na základì
které Vám bude okamitì, jak to bude moné, zaslána nabídka definitivní (bez záruky se
tìte na tøi lektory èeské a tøi slovenské).
V zájmu urychlení komunikace volte, prosím, adresy v poøadí: e-mail, fax, pota, holubi,
a uvádìjte takovou adresu èi telefonické spojení, která skuteènì bude fungovat. Berte
ohled i na Vai nepøítomnost v bydliti o prázdninách a zajistìte si monost ponechání a
vyøízení vzkazu.
V letoním roce pøedpokládáme otevøení esti tøíd po cca 12 - 15 úèastnících - po dohodì
se slovenským partnerem se silnìjím zastoupením slovenských úèastníkù. Dalí program
bude obsahovat pøedstavení, besedy, projekce apod.
Termín: 15. - 24. 8., pøedbìné pøihláky okamitì, definitivní pøihláky do 30. 6. 2003.
Pøíjezdy: v pátek 15. srpna 2003 do veèera, odjezdy: v nedìli 24. srpna 2003 ráno.
Vlastní dílna: 8 dní mezi tím
Vìkový limit: 16 - 26 let, výjimky smìrem nahoru jsou moné jedinì pøi nenaplnìní dílen
(pro takový pøípad vak Vai pøihláku potøebujeme mít po ruce - radìji konzultujte
telefonicky), pod 16 let (poèítá se den zahájení dílny) je moné pøijmout jenom takovou
osobu, která ji dílnu v umperku absolvovala.
Pøedpokládaná výe poplatku: 1500 Kè (kursovné, ubytování a doplòkový program)
Individuálnì bude pravdìpodobnì moné omezenému poètu úèastníkù zajistit polní
ubytování ve vlastním spacáku (horí podmínky = nií poplatek, ale vyí ne v minulých
letech) - prosím, volejte!
Zaøazování do tøíd bude probíhat podle poøadí dolých definitivních pøihláek.
Po pøijetí Vaí definitivní pøihláky obratem obdríte potvrzení Vaí úèasti a sloenku
(døíve ádné peníze neposílejte!!!). Je moná i platba pøevodem z úètu, nebo
v odùvodnìných pøípadech v hotovosti na místì.
Informace: IPOS-ARTAMA (K. Tomas), P.O.Box 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 971, fax: 221 507 955, e-mail: artama@volny.cz
Jméno:
Adresa:
Telefonické spojení, e-mail, vzkazy apod:
Adresy a spojení uvádìjte s ohledem na to, e je moné, e se na Vás budeme
obracet i o prázdninách.
Pozn.: U nezletilých úèastníkù bude nutno k definitivní pøihláce pøiloit
souhlas nejménì jednoho z rodièù (potøebujeme originál!).
Datum

Podpis
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PUBLIKACE

PUBLIKACE PRO VÁS
NOVINKA!

Alena Palarèíková: Tygr v oku aneb O tvorbì inscenace s dìtmi a mládeí
Publikace jedné z výrazných osobností èeské dramatické výchovy, uèitelky LDO ZU
erotín v Olomouci a vedoucí dìtských a støedokolských souborù, jejich vystoupení
patøila k nejzajímavìjím na celostátních pøehlídkách a dílnách v 90. letech. V pøevánì
prakticky zamìøené knize se autorka vìnuje specifice tvorby inscenace s dìtmi a mládeí
a popisuje a analyzuje jednotlivé fáze inscenaèního procesu od volby tématu pøes analýzu
pøedlohy, tvorbu dramaturgicko-reijní koncepce a k tvarování a veøejnému vystupování.
Své zkuenosti ilustruje popisy inscenaèní práce na ètyøech rùzných jevitních tvarech
pro rùzné vìkové stupnì: Princeznièka na bále, Tonka a Zuzka, Èetl jsem Tracyho tygra
a Jarní probuzení. Publikace obsahuje scénáøe tøí inscenací, mnoství fotografií a
doporuèenou literaturu.
144 str., 50 Kè.
Norah Morganová-Juliana Saxtonová: Vyuèování dramatu
Pøeklad anglické knihy o dramatické výchovì, která patøí k nejoblíbenìjím pøíruèkám
mezi uèiteli dramatu ve Velké Británii. Kniha podává ucelený obraz o DV a zabývá se
vemi oblastmi, s nimi se uèitelé DV i vedoucí dìtských dramatických kolektivù setkávají
ve své praxi. Autorky se vìnují mj. vztahu mezi divadlem a DV, problematice uèitele v
roli, strategiím a technikám pøi výuce DV, formulování otázek a práci s nimi pøi vyuèování,
plánování a také specifice hodnocení a diagnostiky v dramatickovýchovné práci. Pøeklad
je doplnìn podrobným rejstøíkem (vèetnì porovnání èeské a anglické terminologie).
252 str., 50 Kè
Dramatická výchova a dítì v bluditi dneního svìta
Publikace shrnující pøíspìvky z první èeské celostátní konference o dramatické výchovì,
kterou uspoøádala katedra výchovné dramatiky DAMU spolu se Sdruením pro tvoøivou
dramatiku v roce 2000. Konference se zúèastnily nejvýraznìjí osobnosti oboru a hosté
ze zahranièí - uèitelé DV a vedoucí dìtských souborù, divadelníci, pedagogové,
psychologové a neurologové, kteøí se zajímají o DV a její monosti pøi práci s dìtmi.
Publikace je doplnìna pøehledem èeské dramatické výchovy v datech, seznamem
literatury a soupisem kontaktù na instituce, které se tomuto oboru vìnují v ÈR.
164 str., 20 Kè
Hana Budínská: Hry pro est smyslù
Kartotéka pro loutkáøe i neloutkáøe, kteøí si umìjí hrát s dìtmi
Nová reedice oblíbené pøíruèky obsahující hry a cvièení s rùznými variantami a motivacemi
uspoøádané na kartotéèních lístcích podle zamìøení (Pozornost, pamì a pøedstavivost,
Fantazie a tvoøivost, Hry a etudy...). Souèástí kartotéky jsou úvodní Metodické poznámky
k práci s kartotékou s odkazy na dalí literaturu.
130 stran, 40 Kè
Publikace lze objednat na adrese: STD, IPOS-ARTAMA, Blanická 4, P. O. BOX 12, 120
21 Praha 2, nebo e-mailem na adrese: std@seznam.cz
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CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT IPOS-ARTAMA

Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 929,
e-mail: artama.dc@ipos-mk.cz, www.ipos-mk.cz/artama/artama.htm
Tajemník Centra dìtských aktivit: Alena Crhová, tel.: 221 507 968
Dìtské divadlo a Dramatická výchova
Jakub Hulák
tel.: 221 507 969, e-mail: hulak@ipos-mk.cz
Dìtské divadlo, dìtské loutkové divadlo a dìtský pøednes
Dìtská scéna, Nahlíení, kurzy a dílny dìtského divadla
Jaroslav Provazník

tel.: 221 507 966, e-mail: std@seznam.cz
Dramatická výchova
kurzy DV, Tvoøivá dramatika (odborný èasopis - redakce)
Mezioborová dílna Tvorba-tvoøivost-hra

Dìtské pìvecké sbory
Jaroslava Macková
tel.: 221 507 966, artama.dc@ipos-mk.cz (pondìlí - ètvrtek)
Dìtské pìvecké sbory
celostátní pøehlídky , Klub sbormistrù
Lea ebeová

Taneèní aktivity
Jiøí Lössl

tel.: 221 507 966, e-mail: sebesova@ipos-mk.cz (pondìlí a ètvrtek)
Vedení notového archivu
odborná spolupráce v oboru
tel.: 221 507 967, e-mail: lössl@ipos-mk.cz
Dìtský a dospìlý scénický tanec
Kutná Hora, Tanec, tanec..., vzdìlávání

Jana Rychtová
tel: 221 507 964-5, e-mail: rychtova@ipos-mk.cz
a Pavlína Èermáková Dìtský a dospìlý folklor
celostátní pøehlídky, vzdìlávání
Výtvarná výchova
Zdeòka Synecká

Mladé divadlo
Karel Tomas

tel.: 221 507 966, e-mail: artama.dc@ipos-mk.cz (pondìlí - ètvrtek)
Dìtské výtvarné aktivity
trienále Jihlava, vzdìlávání
tel.: 221 507 970, e-mail: artama@volny.cz
Studentské a experimentální divadlo, zahranièní styky
Prima sezóna, rámkùv Písek, Setkání mladého divadla

KORMIDLO è. 1/2003 (è. 42) - informaèní bulletin Centra dìtských aktivit v IPOS-ARTAMA
- pøipravili Jaroslava Macková, Jakub Hulák, Jiøí Lössl, Jaroslav Provazník, Zdena Synecká,
Jana Rychtová, Karel Tomas a Alena Crhová - Adresa Centra dìtských aktivit: IPOSARTAMA, Blanická 4, 120 21 Praha 2, e-mail: artama.dc@ipos-mk.cz, tel.: 221 507 968,
fax: 221 507 955 - Praha duben 2003 - Èíslo registrace MK ÈR E 13461.
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