Váení odbìratelé, uetøete nám náklady na tisk a potovné a objednejte si bulletin
v elektronické podobì. Staèí, kdy na nai adresu artama.dc@ipos-mk.cz odelete zprávu
pod názvem sub Kormidlo obsahující pouze vae celé jmeno a adresu bydlitì.
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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.: 221 507 967, 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: lossl@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
Zdena 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. 2/2003 (è. 43) - informaèní bulletin Centra dìtských aktivit v IPOS-ARTAMA - pøipravili
Jaroslava Macková, Jakub Hulák, Jiøí Lössl, Jaroslav Provazník, Zdena Synecká, Jana Rychtová,
Alena Crhová - Adresa Centra dìtských aktivit: IPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21
Praha 2, e-mail: artama.dc@ipos-mk.cz, tel.: 221 507 968, fax: 221 507 955 - Praha záøí 2003 Èíslo registrace MK ÈR E 13461.
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MEZIOBOROVÉ AKCE

TVORBA - TVOØIVOST- HRA

10. celostátní dílna komplexní estetické výchovy
2. - 5. øíjna 2003, Polièka
Poøadatel: IPOS-ARTAMA
Spolupoøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku Praha
Spolupráce: 8. M Polièka, DDM Polièka, ZU Polièka a mìsto Polièka
Od 2. do 5. øíjna 2003 se koná v Polièce Celostátní dílna komplexní estetické výchovy,
oblíbená a po mnoha stránkách výjimeèná tvùrèí dílna, která je urèena 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 ostatních, kteøí pracují s dìtmi a mladými lidmi a 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 vzájemné inspirace, 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,
Emílie 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 historické mìsteèko
Polièka.
Kurzovné pro úèastníky dílny: 600 Kè (pro denní studenty a øádné èleny STD 20%
sleva, tedy 480 Kè).
Dílna je akreditována MMT ÈR.
Pokud informace o dílnì unikla pøed prázdninami vaí pozornosti, nabízíme vám
na zaèátku nového kolního roku poslední pøíleitost se pøihlásit. Volných míst je
vak v tuto chvíli jen velmi omezený poèet, proto pøijímáme pøihláky pouze do
vyèerpání volných míst.
Máte-li jetì zájem o úèast, neváhejte a zalete pøihláku IHNED na adresu:
Centrum dìtských aktivit IPOS-ARTAMA, Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 969 nebo na e-mailovou adresu: artama.dc@ipos-mk.cz nebo
std@seznam.cz.
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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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Celostátní dílna støedokolské dramatiky a mladého divadla
16. - 19. øíjna 2003, Bechynì
Poøádají: IPOS-ARTAMA, Sdruení pro tvoøivou dramatiku, obèanské sdruení
Tatrmani a Kulturní dùm Bechynì
Setkání zájemcù o støedokolské a mladé divadlo z celé ÈR, které zahrnuje
pøehlídku inscenací mladých divadelních souborù
spoleèná povídání o pøedstaveních moderovaná zkuenými lektory
tvùrèí spolupráci mezi èleny souborù a dalími úèastníky v doplòkových aktivitách
vzájemnou výmìnu zkueností a inspiraci do dalí práce
Nahlíení 2003 se zúèastní nìkolik vybraných souborù, které budou mít monost
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. 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.
Nahlíení je otevøeno vem zájemcùm - vedoucím mladých divadelních souborù,
uèitelùm, studentùm a dalím, kteøí o práci s mladým souborem zatím jen uvaují.
Nahlíení 2003 bude zahájeno ve ètvrtek 16. øíjna veèer prezencí úèastníkù
a prvním pøedstavením. Závìr pøedpokládáme v nedìli 19. øíjna kolem poledne.
Moderátorem diskusí bude Jiøí Provazník, vedoucí mladých souborù v Centru
tvoøivé dramatiky Praha. K diskusím budou pøizváni dva lektoøi z oboru mladìho
divadla a divadelní dramaturgie a reie.
Úèastnický poplatek 400 Kè, pro studenty denního studia 300 Kè zahrnuje vstupné
na vechna pøedstavení, úèast na diskusích, doplòkových dílnách a nocleh ve vlastním
spacím pytli v budovì KD Bechynì. Kvalitnìjí ubytování mimo objekt KD bude moné
si pøiplatit (cca 140 - 180 Kè / noc).
Máte-li o úèast na Nahlíení zájem, vyplòte peèlivì závaznou pøihláku a polete ji na
adresu: Jakub Hulák, ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, e-mail:
hulak@ipos-mk.cz, fax: 221 507 955, do 30. záøí 2003.
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Program pøehlídky
Regina Bøeclav (ved. Michal Huvar)
G. G. Marquez - O. Böhm: Nejkrásnìjí utopenec na svìtì
Zornièka Marovice (ved. Lucie Jeková)
L. Jeková: Co s tím udìláme? aneb ETNO versus ENTO
HOP-HOP Ostrov (ved. Irena Konývková)
P. Coelho - I. Konývková: Alchymista
ZU Kralupy nad Vltavou (ved. Jiøina Lhotská)
Saki - J. Lhotská: Léèba neklidem
Divadlo NAJDIXICHT, MKS Havíøov (ved. Jan Karaffa)
soubor: O a O Gravitace
Dramatický klub - Nostradivadlo Nové Straecí (ved. Iva Dvoøáková)
M. Isteník - soubor - F. Bíbl: Veèer s Hermorem Liliou
Tlupatlapa Svitavy (ved. Jana Mandlová)
R. Jeffers - J. Mandlová: Pastýøka
Brnkadla Brno (ved. Petra Rychecká)
H. McCoy - P. Rychecká a kol.: Konì se pøece støílejí

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA NA

2003

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 divadelního souboru / uèitel / èlen divadelního souboru / student /
Název souboru / instituce:
Mám zájem:

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

Datum

Podpis
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POHÁDKA, DÍTÌ A DIVADLO
10. - 12. øíjna 2003, Praha

Poøádají: Sdruení pro tvoøivou dramatiku, Dobré divadlo dìtem, IPOS-ARTAMA
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. Zybývat 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 (pohybující se na hranici folkloristiky,
literatury a divadla) s praktickými aplikacemi divadelní pohádky za pøítomnosti
dìtského diváka.
Zaèátek semináøe: pátek 10. øíjna veèer, ukonèení: nedìle 12. øíjna v poledne.
Místo konání: Centrum tvoøivé dramatiky Praha, Praha 6 (s moností noclehu ve
vlastním spacím pytli)
Program semináøe zahrnuje tøi divadelní pøedstavení, dvì z nich za pøítomnosti
dìtských divákù.
Lektor semináøe: Ludìk Richter, loutkáø, reisér a scénárista, divadelní teoretik
Cena semináøe: 400 Kè, studenti denního studia 300 Kè.
Z tematických okruhù semináøe:
n vznik a ivot pohádky ve folklóru (zákonitosti slovesného folklóru, ánry folklorní
slovesnosti, druhy lidové pohádky, pohádka a povìst, teorie vzniku a íøení
pohádek, pohádka v historii)
n obsahové a formální vlastnosti pohádky (co pohádku definuje, postavy pohádky,
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 pohádka umìlá
(a její druhy), 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)
Máte-li o semináø zájem, vyplòte peèlivì závaznou pøihláku a polete ji na adresu:
Jakub Hulák, Centrum dìtských aktivit ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21
Praha 2, tel.: 221 507 969, e-mail: hulak@ipos-mk.cz, fax: 221 507 955, pøihláky
do 30. záøí 2003.
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ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na semináø Pohádka, dítì a divadlo
Jméno a pøíjmení: ...............................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................
.................................................................. PSÈ: ...............................................
Datum narození: ....................................
Telefon domù: ......................................... Telefon do zam.: ..............................
Mobilní telefon: ...................................... E-mail: ..............................................
Mám zájem o semináø jako (zatrhnìte):
n vedoucí dospìlého souboru
n student

n vedoucí dìtského souboru

n èlen souboru

n uèitel

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

Jsem / nejsem student denního studia
Mám / nemám zájem o nocleh v objektu CTD Praha
Datum:

Podpis:

DRAMATURGICKÁ DÍLNA
21. - 23. listopadu 2002, Praha

Poøádá IPOS-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
dramaturgicko-reijních koncepcích zamýlených èi pøipravovaných inscenací
s dìtským èi mladým divadelním souborem. Lektorem dílny je Ludìk Richter, loutkáø,
reisér, scénárista a divadelní teoretik.
Dílna probìhne ve dnech 21. - 23. listopadu (od páteèního veèera do nedìlního
poledne) v Centru tvoøivé dramatiky Praha (Arabská 681/20, Praha 6).
Úèastnický poplatek èiní 400 Kè, pro studenty denního studia 320 Kè.
Mimopratí úèastníci mohou za mírný pøíplatek pøespat pøímo v objektu CTD ve
vlastním spacím pytli.
Pro efektivní práci v dílnì je tøeba, aby nám úèastníci vèas poslali své námìty
a rozpracované texty a peèlivì vyplnili údaje o pøedloze. Zaslané materiály a údaje
pøedem poskytneme lektorovi a dalím úèastníkùm dílny.
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Do dílny je mono se pøihlásit i bez rozpracovaného textu - v tom pøípadì staèí
poslat pøihláku bez vyplnìných údajù o pøedloze.
Pøihláky i texty posílejte nejpozdìji do 24. øíjna na adresu: Jakub Hulák, Centrum
dìtských aktivit ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 969,
e-mail: hulak@ipos-mk.cz, fax: 221 507 955.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
na Dramaturgickou dílnu

Jméno a pøíjmení: ...............................................................................................
Datum narození: ...................................
Adresa: ...............................................................................................................
.............................................................. PSÈ: ....................................................
Telefon domù: ...................................... Telefon do práce: .................................
Mobilní telefon: .................................... E-mail: ..................................................
Zaøízení, kde pracuji s dìtmi nebo s mládeí:
Pracuji se souborem:
Absolvované semináøe nebo dílny dramatické výchovy, popø. studium:
Titul (pracovní název) hry nebo dramatizace, na ní pracuji:
Pøedloha èi námìt:
Autor (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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ZÁKLADY DÌTSKÉHO DIVADLA

Celoroèní cyklus praktických semináøù
zamìøených na vybrané aspekty divadla s dìtmi a mládeí
listopad 2003 - kvìten 2004, Praha
Poøádá: IPOS-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 Z, S, ZU, CVÈ,
DDM a dalích institucí.
Základní podoba kurzu vychází z pøedchozích dvou cyklù, které probìhly v letech
1999/2000 a 2001/2002 s hlavními lektory Irenou Konývkovou a Radkem Maruákem.
Hlavním lektorem nového cyklu bude Roman Èerník, pedagog Západoèeské univerzity
v Plzni, lektor dramatické výchovy a divadla, døíve vedoucí úspìných dìtských a mladých
divadelních souborù v Ai. Bude provázet úèastníky celým cyklem a bude lektorem
hlavních pøedmìtù. Lektory dalích praktických tematických blokù budou nai pøední
odborníci a praktici v oblasti divadla, dìtského divadla a dramatické výchovy.
Místo konání kurzu: Centrum tvoøivé dramatiky Praha (Arabská 681/20, Praha 6)
Termíny: 28. - 30. listopadu, 12. - 14. prosince, 16. - 18. ledna, 6. - 8. února, 27. - 29.
února, 19. - 21. bøezna, 23. - 25. dubna, 14. - 16. kvìtna (zmìna vyhrazena)
Èasový rozvrh jednotlivých setkání: pátek 18.00 - nedìle 12.30 (úprava moná dle
spoleèné dohody)
Kurzovné: 2.500 Kè
Pro kurz Základù dìtského divadla pøedbìnì poèítáme s akreditací MMT ÈR.
Osm víkendových setkání zahrnuje 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
Základy dramaturgie dìtského a mladého divadla, 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
Rytmus, zvuk a hudba
Monosti a zákonitosti pouití hudby a zvuku v dìtském divadle, zvukový plán
divadelní inscenace.
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Scénografie
Struèné uvedení do divadelní scénografie s ohledem na specifika dìtského a mladého
divadla. Scénický prostor a svìtlo v divadelní inscenaci.
Herectví a reie s dìtským souborem
Základy hereckého vedení a reie v divadle hraním dìtmi.
Tvarování divadelní inscenace
Práce na vlastním drobném divadelním projektu s vyuitím materiálu pøipraveného
v rámci jednotlivých pøedmìtù a s ohledem na specifika dìtského a mladého divadla.
K inspiraci poslouí nìkolik vystoupení dìtských souborù spojených s povídáním
s jejich tvùrci a odbornì vedeným rozborem inscenací.
Pokud máte o kurz zájem, polete vyplnìnou závaznou pøihláku do 22. øíjna
2003 na adresu Jakub Hulák, ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2,
e-mail: hulak@ipos-mk.cz, fax: 221 507 955.
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 èi divadelních fakultách).

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na Základy dìtského divadla - celoroèní cyklus praktických semináøù
listopad 2003 - kvìten 2004, Praha
Jméno a pøíjmení: ...............................................................................................
Datum narození: ...................................
Adresa: ...............................................................................................................
.............................................................. PSÈ: ....................................................
Telefon domù: ...................................... Telefon do práce: .................................
Mobilní telefon: .................................... E-mail: ..................................................
Zaøízení, kde pracuji s dìtmi nebo s mládeí:
Pracuji se souborem:
Absolvované semináøe nebo dílny dramatické výchovy, popø. studium:
Datum:

Podpis:
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA
VE VZDÌLÁVACÍM PROJEKTU O EPILEPSII
23. ledna 2004, Praha

Pracovní skupina EpiStop, dìtská neurologická klinika 2. LF UK, Èeská liga proti
epilepsii spolu s katedrou výchovné dramatiky DAMU a Centrem dìtských aktivit
v ARTAMÌ pøipravily pøed rokem spoleènì projekt, jeho cílem je zvýit vìdomosti
o epilepsii u kolních dìtí a u jejich uèitelù. Projekt mìl také dalí cíl - ovìøit efektivnost
dramatické výchovy tím, e v rámci projektu byly porovnávány rùzné formy osvìty.
Ve vytipovaných kolách po celé republice a dalích zaøízeních, kde se pracuje
s dìtmi, byly dìti zaèátkem tohoto roku seznámeny adekvátním zpùsobem
s problematikou epilepsie, pøièem jedna skupina uèitelù vyuila projekce
animovaného filmu o epilepsii, druhá pouze slovní informace o tomto onemocnìní
a tøetí skupina pedagogù pøipravila pro dìti lekci, pøi ní byly vyuity metody dramatické
výchovy (v podobì kolního dramatu) jako základní edukaèní prostøedek. Po pùl
roce byl proveden výzkum, pøi nìm se u dìtí vech tøí skupin zjiovalo, co si
o epilepsii pamatují, jak mùe vypadat epileptický záchvat a jak by se zachovaly,
kdyby se setkaly s èlovìkem, který epilepsií trpí.
S prùbìhem a výsledky projektu seznámí jeho poøadatelé i úèastníci vechny
zájemce zaèátkem roku 2004 na pracovním setkání-konferenci, která se bude konat
v pátek 23. ledna 2004 na Divadelní fakultì AMU v Praze. Pokud by vás projekt
i výzkum zajímaly a chtìli byste se zúèastnit tohoto pracovního setkání, vyplòte
pøedbìnou pøihláku a zalete ji na adresu: Katedra výchovné dramatiky DAMU,
Karlova 26, 116 65 Praha 1, fax: 221 111 052, e-mail: provaznj@d.amu.cz.

PØEDBÌNÁ PØIHLÁKA NA KONFERENCI
Dramatická výchova ve vzdìlávacím projektu o epilepsii
23. ledna 2004, Praha

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

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

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

Telefon do práce: ................................

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

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

Datum:

Podpis:
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KLUB SBORMISTRÙ

podzimní víkendové setkání
17. - 19. øíjna, ïár nad Sázavou
Poøádá: IPOS-ARTAMA ve spolupráci s DPS ïáráèek a ZU ïár nad Sázavou
Lektoøi: Jaroslav Brych, sbormistr Praského filharmonického sboru,
Alexander Vacek, sbormistr sboru Gaudeamus Masarykovy univerzity v Brnì
Dr. Alena Tichá, Pedagogická fakulta UK Praha
Pøedpokládaný úèastnický poplatek 750 Kè zahrnuje ubytování, stravování a kurzovné.
Semináø má akreditaci MMT.
Kontakt: IPOS-ARTAMA, dr. J. Macková, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel. 221 507 966, e-mail: sebesova@ipos-mk.cz, artama.dc@ipos-mk.cz

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na podzimní víkendové setkání Klubu sbormistrù
17. - 19. øíjna 2003, ïár nad Sázavou

Jméno a pøíjmení: ...............................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................
............................................................ PSÈ: ...................................................
Datum narození: ................................
Telefon domù: .................................... Telefon do zam.: .................................
Mobilní telefon: ................................... E-mail: ................................................
Úèastnický poplatek uhradím:

n hotovì
n zalete sloenku
n fakturu zalete na adresu
...

Datum:

Podpis:
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FOLKLORNÍ SOUBORY

FESTIVALY A PØEHLÍDKY

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

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

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
e-mail: incoming@orfea.cz

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

OHLASY FESTIVALU
PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ
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.
Termín a místo konání koncertù:
Nedìle 19. øíjna 2003, 19.30 hodin, Divadlo U Hasièù
Zrcadlení
Úèinkují soubory: Gaudeamus Praha, Haná Velká Bystøice, Kunovjan Uherské
Hraditì
Nedìle 7. prosince 2003, 19.30 hodin, Divadlo U Hasièù
Vánoèní poøad
Kontakt: J. Rychtová, P. Èermáková, IPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12,
Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 965-4, e-mail: rychtova@ipos-mk.cz
14

FOLKLORNÍ SOUBORY

SEMINÁØ PRO ÈLENY
FOLKLORNÍCH SOUBORÙ
7. - 9. listopadu 2003, Praha

Poøadatel: IPOS-ARTAMA Praha
Místo konání: Z Táborská 45/421, Praha 4 Nusle, 140 00
Obsah semináøe: lidový tanec Èechy, Morava a dalí pøedmìty (napø. hudební
výchova a zpìv, reie, mluvené slovo) pod vedením zkuených lektorù.
Zahájení pátek veèer 19.30 hodin, ukonèení nedìle 12.00 hodin.
Cena semináøe: 700 Kè.
Ubytování ve kolních tøídách (vlastní karimatky, spacák) hradí úèastníci pøi prezenci
50 Kè/nocleh.
Závazné pøihláky zalete nejpozdìji do 30. záøí 2003 na adresu:
IPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, J. Rychtová,
P. Èermáková, tel.: 221 507 965-4, e-mail: rychtova@ipos-mk.cz
Konání víkendového semináøe závisí na poètu pøihláených.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na Semináø pro èleny folklorních souborù
7. - 9. listopadu 2003
Jméno a pøíjmení: ...............................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................
............................................................ PSÈ: ....................................................
Datum narození: ................................
Telefon domù: ....................................

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

Mobilní telefon: ................................... E-mail: .................................................
Èlen foklorního souboru: ..................................................................................
Úèastnický poplatek uhradím:
n sloenkou (zaleme po obdrení závazné pøihláky)
n fakturou (fakturu zalete na adresu)
...................................................................... ....
Datum:

Podpis:
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TANEC, TANEC ... 2003

XVII. celostátní pøehlídka scénického tance
16. - 19. øíjna 2003, Jablonec nad Nisou
SEMINÁRNÍ POBYT
Tanec, tanec je nejvýznamnìjí akce v ÈR v oblasti scénického tance mládee
a dospìlých. Zahrnuje úvodní inspirativní pøedstavení, dva veèery nejzajímavìjích
choreografií z jednotlivých krajských pøehlídek, minisympozium a choreografickou
dílnu na téma Analýza a stavba choreografie a propojení hudby a pohybu, øadu
interpretaèních semináøù zamìøených pøedevím na souèasnou techniku, kompozièní
tvorbu, improvizaci a práci s partnerem, ale i rockový a spoleèenský veèer. Seminární
pobyt je urèen vem zájemcùm o souèasnou scénickou taneèní tvorbu, tedy vem
vedoucím zájmových skupin, choreografùm a interpretùm.
Z povìøení Ministerstva kultury Èeské republiky a pod zátitou místostarosty mìsta
Jablonec nad Nisou poøádají IPOS-ARTAMA Praha a Taneèní a pohybové studio
Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou ve spolupráci s Mìstským divadlem
Jablonec nad Nisou a Sdruení pro taneèní a pohybové divadlo Praha.
PROGRAM
ètvrtek 16. øíjna
16.00 - 18.00 prezence úèastníkù
19.00 veèerní pøedstavení - Serge Ambert (Fr) Cestou s ní
21.00 schùzka se zástupci souborù
pátek 17. øíjna
9.00
10.00 - 13.00
14.00 - 17.00
19.00
21.00

pøijetí na Radnici v Jablonci nad Nisou
pro úèastníky interpretaèní semináøe
pro pedagogy minisympozium
pro úèastníky interpretaèní semináøe
pro pedagogy praktická dílna
slavnostní zahájení pøehlídky
spoleèenský veèer v èajovnì s ukázkami bojových umìní

sobota 18. øíjna
10.00 - 13.00 pro úèastníky interpretaèní semináøe
pro pedagogy minisympozium
14.00 - 17.00 pro úèastníky interpretaèní semináøe
pro pedagogy praktická dílna
19.00 druhý programový blok pøehlídky
21.00 hudební koncert na Výstaviti
spoleèenský veèer v èajovnì s ukázkami stepu a swingu
vyhláení výsledkù
nedìle 19. øíjna
10.00 - 13.00 pro úèastníky interpretaèní semináøe
pro pedagogy rozborový semináø
14.00 zakonèení pøehlídky
16
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Pro interprety budou pøipraveny semináøe ve ètyøech samostatných prostorech,
které povedou Marie Kinsky, Zuzana Kozánková, Petra Fornayová, Daniel Raèek
a dalí. Pro pedagogy choreografický semináø formou praktického semináøe
a minisympoza na téma Analýza a stavba choreografie a propojení hudby a tance
povedou Dorota Gremlicová, Elvíra Nìmeèková, Peter Groll a dalí. Podrobné
informace o lektorech a náplni semináøù obdrí pøihláení zájemci do 5. øíjna 2003.
V pøípadì velkého zájmu o seminární pobyt na Celostátní pøehlídce bude otevøena
dalí samostatná interpretaèní dílna.
Seminární poplatek 800 Kè zahrnuje ubytování, stravování, semináøe v pátek,
v sobotu a v nedìli, tøi veèerní pøedstavení, spoleèenská posezení a sobotní rockový
koncert na Výstaviti. Nezahrnuje pojitìní a cestovní náklady.
Pøihláky zalete nejpozdìji do 22. záøí 2003 na adresu: IPOS-ARTAMA,
Centrum dìtských aktivit, IPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21
Praha 2, tel.: 221 507 967, fax.: 221 507 955. e-mail: lossl@ipos-mk.cz

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

Na seminární pobyt XVII. celostátní pøehlídky scénického tance Tanec, tanec...
16. - 19. øíjna 2003, Jablonec nad Nisou
Jméno a pøíjmení: ...............................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................
............................................................ PSÈ: ....................................................
Datum narození: .................................
Telefon domù: ....................................

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

Mobilní telefon: ................................... E-mail: .................................................
Soubor, kde tanèím, nebo který vedu: .............................................................
..........................................................................................................................
Zavazuji se, e kurzovné zaplatím v plné výi pøi prezenci dne 16. øíjna 2003
v Mìstském divadle v Jablonci nad Nisou.
Datum:

Podpis:
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VZDÌLÁVACÍ PROGRAMY
2003/2004
Vzdìlávání jsou pøipravována k akreditaci MMT ÈR v programu Dalího vzdìlávání
pedagogických pracovníkù, jsou odbornì garantována IPOS-ARTAMA Praha. Jsou
víkendová, jedenkrát v mìsíci, zpravidla desetkrát roènì. Absolvent skládá závìreèné
zkouky, za které mu po úspìném sloení pøísluí OSVÌDÈENÍ MMT ÈR.

Souèasné pohybové trendy scénického tance - Praha

Lektoøi: Zuzana a Milan Kozánkovi (SR).
Obsahová náplò: Vzdìlávání je zamìøeno pøedevím na Souèasnou techniku, Kontaktní
improvizaci, Tanec s partnerem a Kompozici.
n Nový kurz:
Termín a místo konání: 10. - 11. øíjna, 14. - 15. listopadu, 12. - 13. prosince (2003),
12. - 13. bøezna, 9. - 10. dubna, 7. - 8. kvìtna (2004). Místo v Praze bude upøesnìno.
n Pokraèující kurz:
Termín a místo konání: 12. øíjna, 16. listopadu, 14. prosince (2003), 14. bøezna, 11.
dubna, 9. kvìtna (2004). Místo v Praze bude upøesnìno.
Kontakt: IPOS-ARTAMA, Centrum dìtských aktivit, Jiøí Lössl, P.O.BOX 12,
Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967, fax.: 221 507 955.
e-mail: lossl@ipos-mk.cz
Uzávìrka pøihláek do 22. záøí 2003.

Souèasné pohybové trendy scénického tance a pohybového
divadla - Rychnov u Jablonce nad Nisou

Lektoøi: Zita Pavlitová, Anna Caunerová (SR), Jiøí Lössl.
Obsahová náplò: Semináøe èerpají z oblasti souèasné techniky, kompozièní tvorby
a klasického tance.
Termín a místo konání: 13. - 14. záøí, 4. - 5. øíjna, 1. - 2. listopadu, 22. - 23. listopadu
(2003), TS Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou.
Kontakt: TS Magdaléna, Ludmila Rellichová, Lièí jámy 139,
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, mobil: 602 963 574.

Taneèní výchova III - Brno

Lektoøi: Zuzana a Milan Kozánkovi (SR).
Obsahová náplò: Volné pokraèování dvouletého cyklu je zamìøeno pøedevím na
souèasnou techniku, kontaktní improvizaci, tanec s partnerem a kompozici. Úèast na
pøedchozích dvou letech není podmínkou.
Kontakt: SSS Brno, Jan Grüber, Køíová 22, 603 00 Brno, tel.: 543 541 277,
e-mail: gruber@sssbrno.cz, nebo: Lenka vandová, tel.: 543 247 661,
e-mail: zus.charbulova@bm.orgman.cz
18
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Metodika stepu - Praha

Lektor: Zdenìk Pilecký
Obsahová náplò: Nový semestr (est víkendových semináøù) seznamuje systematicky
se základními typy úderové techniky a s jejich zavedenými vazbami. Je urèen pro
pedagogické pracovníky a vedoucí taneèních stepaøských klubù, kteøí se buï ji vìnují,
nebo by se chtìli vìnovat výuce amerického stepu. Ke kadému semináøi je zpracován
písemný podklad.
Termín a místo konání: 4. øíjna, 18. øíjna, 1. listopadu, 15. listopadu, 13. prosince (2003),
10. ledna (2004) v taneèním studiu ZIG-ZAG Praha 6.
Kontakt: Taneèní studio ZIG-ZAG tap a swing, Zdenìk Pilecký, Vlastina 11/531,
161 00 Praha 6, tel.: 220 563 459, mobil: 603 954 074, e-mail: zig-zag@volny.cz,
studio@zig-zag.cz
Uzávìrka pøihláek 22. záøí 2003.

Rytmická, pohybová a taneèní výchova dìtí ve vìku 6 a 9 let Rychnov u Jablonce nad Nisou

Lektoøi: Zita Pavlitová, Anna Caunerová (SR), Zuzana tarková, Jiøí Lössl a dalí.
Obsahová náplò: Základy rytmické výchovy, Hudebnì pohybová výchova, Základy
pohybové výchovy, Dìtské pohybové hry v lidovém tanci, Pohybová dílna, Základy
lidového tance, Základy taneèní gymnastiky, Základy techniky Kniazeva, Kontaktní
a pohybová improvizace, Základy choreografie, Práce s pohybem (prostor, kompozice,
svìtlo, zvuk), Práce s kostýmem (barva, tvar a materiál), vèetnì metodik a teoretických
pøednáek z oblasti pedagogiky, psychologie, anatomie a traumatologie. Vzdìlávání je
urèeno zaèínajícím pedagogùm, kteøí hledají, jak formou hry, písnièek a øíkadel najít
cestu k dìtskému interpretu, tedy pro vechny pedagogy TO ZU, uèitelky M, uèitele
prvního stupnì Z, vedoucí taneèních souborù, cvièitelky, lektorky a instruktorky
zájmových skupin.
Termín a místo konání: leden a prosinec 2004, TS Magdaléna Rychnov u Jablonce n. N.
Kontakt: TS Magdaléna, Ludmila Rellichová, Lièí jámy 139, 468 02 Rychnov u Jablonce
nad Nisou, mobil: 602 963 574.
Uzávìrka pøihláek do 30. záøí 2003.

INSPIRATIVNÍ SEMINÁØE
Jablonec nad Nisou

Lektoøi: Marie Kinsky, Petra Fornayová, Daniel Raèek, Zuzana Kozánková, Dorota
Gremlicová, Elvíra Nìmeèková, Peter Groll
Obsahová náplò: Semináøe jsou souèástí XVII. celostátní pøehlídky scénického tance
a èerpají pøedevím z oblasti souèasné techniky, kompozièní tvorby, improvizace
a práce s partnerem.
Termín a místo konání: 16. - 19. øíjna, Mìstské divadlo Jablonec nad Nisou.
Kontakt: IPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 967, fax.: 221 507 955, e-mail: lossl@ipos-mk.cz
Uzávìrka pøihláek do 22. záøí 2003.
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OSTRAVA

ZLÍN

Lektor: Jiøí Lössl
Obsahová náplò: Semináøe èerpají
z oblasti souèasné techniky, kompozièní
tvorby, improvizace a práce s partnerem.
Termín a místo konání: 27. - 28. záøí,
15. - 16. listopadu (2003),
31. ledna - 1. února (2004) - ZU Sokolská.
Kontakt: ZU Sokolská, Alena Skupinová,
Sokolská 15, 702 00 Ostrava,
tel.: 569 110 185, mobil: 723 491 821,
e-mail: zus-sokolska@quick.cz

Lektor: Jiøí Lössl
Obsahová náplò: Semináøe èerpají
z oblasti souèasné techniky, kompozice
a tvorby, relaxace a regenerace.
Termín a místo konání: 1. - 2. listopadu,
M Zlín.
Kontakt: CVÈ DOMINO, Leona Hozová,
Santrainy 4224, 760 01 Zlín,
tel.: 577 218 708,
e-mail: domino@domino-zlin.cz

PRAHA

ÚSTÍ NAD LABEM

Lektor: Sam Weber (New York)
Obsahová náplò: Semináø stepaøské
techniky.
Termín a místo konání: 22. listopadu 2003
- kulturní støedisko Delta, Vlastina ul.,
Praha 6.
Kontakt: Taneèní studio ZIG-ZAG tap
a swing, Zdenìk Pilecký, Vlastina 11/531,
161 00 Praha 6, tel.: 220 563 459,
mobil: 603 954 074,
e-mail: zig-zag@volny.cz,
studio@zig-zag.cz

Lektor: Jiøí Lössl
Obsahová náplò: Semináøe èerpají
z oblasti souèasné techniky, kompozièní
tvorby, improvizace a práce s partnerem.
Termín a místo konání: 26. záøí,
22. listopadu (2003) - ZU Ústí nad Labem.
Kontakt: ZU W. Churchila,
Martina Hroudová, W. Churchila 4,
400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 211 914,
mobil: 724 153 503,
e-mail: zuserandove@mbox.vol.cz

FESTIVALY
TANEC JABLONEC 2003
14. - 15. øíjna 2003, Jablonec nad Nisou

Otevøený festival scénického tance (bez vìkového omezení). Festival je poøádán
pro Liberecký kraj, budou vak vítáni i úèastníci z celé ÈR. Na 14. øíjna je pøipraveno
inspirativní pøedstavení Taneèní konzervatoøe Praha.
Kontakt: TS Magdaléna, Ludmila Rellichová, Lièí jámy 139, 468 02 Rychnov nad
Nisou, mobil: 602 693 574

NADÌLENÍ V POHYBU 2003
4. - 7. prosince 2003, Brno

Tradièní nesoutìní pøehlídka a dílna mladého, tentokrát pohybového divadla.
Kontakt: CVÈ Luánky, Vìra Belháèová, Lidická 50, 658 12 Brno, tel: 549 524 107,
e-mail: verisima@luzanky.cz
Informace o zveøejnìných aktivitách na uvedených kontaktech, nebo IPOS-ARTAMA,
Centrum dìtských aktivit, Jiøí Lössl, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.:
221 507 967, e-mail: lossl@ipos-mk.cz
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PØÍPRAVNÝ SEMINÁØ

k 11. celostátní pøehlídce výtvarných prací
dìtí a mládee - Jihlava 2005
7. - 9. listopadu 2003 v novì otevøené ZU v Ústí nad Orlicí.
Je urèen pedagogùm výtvarné výchovy a vedoucím výtvarných kroukù na vech
typech kol,
v DDM a vem, kteøí se s pracemi svých ákù úèastní pøehlídky v Jihlavì 2005.
Vítáni jsou i dalí zájemci o teoretickou i praktickou èást semináøe.
Zamìøení semináøe vychází z hlavního tématu pøehlídky Jihlava 2005:
Komunikace. Téma je pojímáno v irokých souvislostech, vèetnì jeho propojení
s digitálními technologiemi.
Semináø je organizován s dostateèným pøedstihem, aby získané podnìty mohli
úèastníci vyuít ve vlastní výtvarné práci s dìtmi pøed jihlavskou pøehlídkou.

Program
Pátek 7. 11.
17.00 - 18.00

Prezence a zahájení semináøe

18.30 - 20.00

Vnímání umìleckého výtvarného díla jako komunikace s emoèní zkueností
- PhDr. Zdenìk Jonák z VÚP Praha

20.00 - 22.00

Videoprojekce

Sobota 8. 11.
9.00 - 10.30

Program Flash. Interaktivní animace a tvorba
- PhDr. Jaroslav Vanèát, prezident INSEA

11.00 - 12.30

Vytvoøení virtuální výtvarné galerie pro potøeby kol
- Mgr. Zdenìk Babinec, øeditel ZU Kopøivnice

14.00 - 18.30

Praktické dílny, probìhnou po skupinách pod vedením lektorù:
n Monosti digitálního fotoaparátu a pøenáení obrazu pøes PC
- Ing. Jiøí Sumbal, ZU Nový Jièín
n Uplatnìní haptických dovedností v keramice a výpal v jednoduché
papírové peci - keramik Marek Dias, Èeský Krumlov
n Øeè tìla, butó pohyb - Ryuzo Fukuhara, japonský taneèník a kurátor
Praského quadrienale

20.00 - 22.00

Biochemická komunikace - Ing. Ale Svato, Ústav organické chemie Praha

Nedìle 9. 11.
9.00 - 10.30
10.45 - 13.00

Vzájemná komunikace mezi sochou a architekturou
- Mgr. Jakub Synecký, historik umìní
Informaèní servis. Diskuse u kulatého stolu k tématu pøehlídky
Jihlava 2005 a shrnutí poznatkù z elektronické konference na www.
stránkách VÚP Praha jako doprovodné akce pøehlídky Jihlava 2005.
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Ubytování pro úèastníky semináøe je rezervováno v internátu SOU v Zahradní ulici
v Ústí nad Orlicí.
Pøedpokládaná cena víkendového semináøe je 1050 Kè (vèetnì ubytování). Stravu
a dopravu si hradí kadý úèastník sám.
Pro semináø ádáme akreditaci MMT ÈR.
Pøihláky zalete do 6. øíjna 2003 na adresu: Centrum dìtských aktivit, ARTAMA,
Zdena Synecká, Blanická 4, P. O. Box 12, 120 21 Praha 2; tel.: 221 507 966, e-mail:
artama.dc@ipos-mk.cz
Po obdrení vaí pøihláky vám obratem zaleme dalí informace.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na Pøípravný semináø k 11. celostátní pøehlídce výtvarných prací dìtí
a mládee - Jihlava 2005
Jméno a pøíjmení: ...............................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................
............................................................ PSÈ: ....................................................
Datum narození: ................................
Telefon domù: ....................................

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

Mobilní telefon: ................................... E-mail: .................................................
Adresa koly nebo zaøízení, kde pracuji s mládeí: ..........................................
..........................................................................................................................
Úèastnický poplatek uhradím:
n sloenkou (zaleme po obdrení závazné pøihláky)
n fakturou (fakturu zalete na adresu)
...................................................................... ....
Datum:

..

..

Podpis:

Zájemcùm o druhý semináø Marka Diase Technologie
vitráe sdìlujeme, e se z organizaèních dùvodù na
podzim nebude konat. Plánujeme ho na 1. ètvrtletí 2004.
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Upozoròujeme zájemce o historii umìní na cyklus PRASKÉ DOMY - Praská
architektura od 12. do 20. stol. Domy na Starém Mìstì jeden po druhém podle
popisných èísel. Výtvarná podoba, stavební historie, irí souvislosti. Jde o vycházky
o víkendových dnech. Blií informace na tel. 281 191 674 nebo 606 167 399, aktuální
program na internetové adrese www.vychazky.wz.cz

VYSOKOKOLSKÉ STUDIUM
DRAMATICKÉ VÝCHOVY
Katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty AMU otevírá v roce 2004 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 v oblasti volného èasu i ve vyuèování.
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
kolní dramatickou výchovu vèetnì jejích rùzných smìrù a aplikací. Z hlediska metod
a forem charakterizuje studium propojení pøednáek, semináøù aktivizujících teoretické
mylení, cvièení rozvíjejících specifické dovednosti a rùzných typù praktik ádajících
prakticko-teoretickou syntézu osvojovaného uèiva v podobì konkrétních divadelních
a dramatickovýchovných aktivit.
Studium je ukonèeno obhajobou diplomové magisterské práce a státní magisterskou
zkoukou. Souèástí státní závìreèné zkouky je rovnì obhajoba samostatného
tvùrèího projektu.
Nároky na uchazeèe:
Uchazeè musí prokázat motivaci ke studiu a k práci ve zvolené oblasti, talent pro
pedagogickou práci v umìleckém oboru, osobní kreativní schopnosti a dále schopnost
samostatnì uvaovat v intencích problematiky dramatické výchovy. Pøednost budou
mít ti zájemci, kteøí u mají alespoò dílèí osobní 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:
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První kolo (termín konání: leden-únor 2004):
A) Pøednes pøedem pøipravené básnì nebo prózy, pøípadnì divadelního monologu
v rozsahu do pìti minut a jeho variace.
B) Vìdomostní test a písemná práce týkající se problematiky dramatické výchovy,
její téma bude zadáno na místì.
Druhé kolo (termín konání: duben 2004):
C) 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 dramatickovýchovnou práci. Konkrétní zadání bude zasláno
kadému uchazeèi ihned po úspìném absolvování 1. kola.
D) Pohovor zamìøený na zjitìní motivace, zkueností a pøedbìné informovanosti
èi orientovanosti uchazeèe v problematice dramatické výchovy, divadla, krásné
literatury (s dùrazem na literaturu pro dìti a mláde) a v pedagogicko-psychologických
otázkách vztahujících se k dramatické výchovì. Uchazeèi k pohovoru pøinesou seznam
v poslední dobì pøeètené krásné literatury (se zøetelem k literatuøe pro dìti a mláde)
a literatury odborné (viz oblasti výe uvedené).
E) Praktická talentová zkouka zamìøená na zjiování pøedpokladù pro divadelnì
kreativní a pedagogickou práci v dramatických hrách zadávaných a vedených
zkouejícími a na pohybovì hudební dovednosti.
Termín podání pøihláek: Do 15. prosince 2003. Dalí informace: Jaroslav Provazník,
Katedra výchovné dramatiky DAMU, Karlova 26, 116 65 Praha 1, fax: 221 111 052,
e-mail: provaznj@d.amu.cz.

CVÈ LUÁNKY, BRNO

Kontakt: CVÈ Luánky, Lidická 50, 658 12 Brno, tel: 549 524 107 fax: 549 524 104,
www.luzanky.cz, e-mail: tom@luzanky.cz, brnkadla@luzanky.cz, verisima@luzanky.cz

CESTY
A KØIOVATKY
DRAMATICKÉ VÝCHOVY

Dramatoterapie II
17. - 19. 10. 2003
Víkendový proitkový semináø, navazující na
pøedcházející dílnu v dubnu 2003. Základní
techniky dramatoterapie, o lidských
závislostech, potøebách, snahách být lepí.
Garant: Jan Veselý (Sdruení Podané ruce)
Pøihláky: do 13. 10. 2003

(cyklus tematických semináøù akreditovaných MMT)

Øeè tìla aneb Setkávání v pohybu
6. - 7. 2. 2004
Praktický semináø zamìøený na práci
s tìlem, na monosti pohybu, na souvislost
pohybu a pocitu, na práci s prostorem
a temporytmem, na komunikaci a kontakt.
Garant: Vìra Belháèová
Pøihláky: do 2. 2. 2004

Práce s hlasem
3. - 4. 10. 2003
Jak vyuívat svùj hlas pøi práci s lidmi
a neznièit si jej, jak jej pouívat jako
výrazový prostøedek v divadle, jak jeho
prostøednictvím komunikovat.
Garant: Petra Rychecká
Pøihláky: nejpodìji do 30. 9. 2003
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DIVADELNÍ PØEHLÍDKY
Nadìlení v pohybu
nesoutìní pøehlídka mladého pohybového divadla
4. - 7. prosince 2003
Nesoutìní setkání studentských mladých amatérských souborù pohybového divadla z celé
Èeské republiky i ze zahranièí spojené s dílnami, diskusními kluby a dalími aktivitami.
Informace a pøihláky: Vìra Belháèová, verisima@luzanky.cz

STØEDISKO DRAMATICKÉ VÝCHOVY LABYRINT POBOÈKA CVÈ LUÁNKY

Kontakt: Mgr. Jarmila Dolealová, SDV Labyrint, vermova 19, 625 00 Brno, tel.:
547 35 43 83, 547 35 51 17, e-mail: jarca.labyrint@luzanky.cz (telefonovat je
nejvhodnìjí ve støedu 15 - 20 hodin)
V LABYRINTU DRAMATICKÉ VÝCHOVY
6. - 9. kvìtna 2004
I. dramatická výchova pro M
a I.stupeò Z
Vyuití DV ke zlepení komunikace,
poznávání, motivace a uèení meních dìtí.
Garante: Jarmila Dolealová - (SDV
Labyrint)

Pohádka, dítì a divadlo
24. a 25.øíjna 2003
Poøádají: SDV Labyrint, PedF MU Brno
a Dobré divadlo dìtem
Lektor semináøe: Ludìk Richter, loutkáø,
reisér a scénárista, divadelní teoretik
Náplò semináøe: viz nabídku stejnojmenné
akce poøádané v Praze ve spolupráci s STD
a IPOS-ARTAMA.
Pøihláky: do koce záøí 2003

II. DV pro II.stupeò Z a S
Pohled na to, jak se dá aplikovat dramatická
výchova ve výuce rùzných pøedmìtù.
Garant: Tomá Doleal (CVÈ Luánky)

CESTY A KØIOVATKY DRAMATICKÉ
VÝCHOVY
(cyklus tematických semináøù akreditovaných
MMT)

III. pro ty, kteøí smìøují k divadlu
Proces inscenování divadelního tvaru od
hledání a výbìru textu, pøes jeho
dramaturgický rozbor, zkoumání kvalit
a volbu prostøedkù a po strukturování
jevitního tvaru a odehrání pøed diváky.
Garant: Petra Rychecká (CVÈ Luánky)

ivot idù v Èechách a na Moravì
sobota 22. listopadu 2003, od 10 do 17 hodin
Úèastníci semináøe budou prostøednictvím
interaktivních metod a analogických situací
prozkoumávat postavení idovské meniny
v èeském státì v období støedovìku a do
18.století.
Téma není pouze dìjepisné, výukové
drama pracuje s fikcí, prostøednictvím ní
mùeme poznávat i vìci souèasné.
lektor: Radek Maruák (PedF UK a KVD
DAMU Praha)

IV. DV pro volný èas
Nabídka volnoèasových aktivit zamìøených
na rùzné oblasti (výtvarnou, pohybovou,
audiovizuální ) se spoleèným jmenovatelem
- hra, proitek.
Garant: Vìra Belháèová (CVÈ Luánky)
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PUBLIKACE
Markéta Zádìrová-Kytýøová: TANEÈNÍ GYMNASTIKA
Kniha nevelká rozsahem, ale velká obsahem, je shrnutím vech základních principù
této taneèní disciplíny. Ve své dobì rozebraná kniha vychází v novém zpracování
podle originálu z roku 1980. Je doplnìna o kapitoly: Poznámka k novému vydání,
ivotopisná data, Soupis choreografií a jevitních inscenací. Cena 95 Kè.
Jarmila Kröschlová: VÝRAZOVÝ TANEC - Taneèní tvorba
Výuka taneèní tvorby od improvizace k choreografii formou jednotlivých lekcí. Ve
své dobì beznadìjnì rozebraná kniha vychází díky vztøícnosti a pochopení Evy
Kröschlové v novém zpracování podle originálu. Je doplnìna o kapitoly: Slovo ke
studijnímu vydání, Poznámky ke stavbì lekcí taneèní tvorby, ivotopisná data, Soupis
díla a èinnosti, které rovnì zpracovala Eva Kröschlová. Cena 90 Kè.
árka Kuelová: POHYBOVÁ PRÙPRAVA PRO VEDOUCÍ DÌTSKÝCH TANEÈNÍCH
SOUBORÙ - inspirace. Cena 40 Kè.
Jiøina Mlíkovská: O CHOREOGREFII - výklad a etudy. Cena 65 Kè.
Libue Kurková, Zdenìk Luká: OD JARA DO ZIMY. Cena 45 Kè.
Kontakt: IPOS, administrace publikací, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.:
221 507 912, e-mail: klofcova@ipos-mk.cz K cenì publikací bude pøièteno potovné.
Kompletní nabídku najdete na www.ipos-mk.cz/st_publikace.asp

DENÍK DÌTSKÉ SCÉNY 2003

Vem zájemcùm, kteøí letos nemìli monost zúèastnit se celostátní pøehlídky Dìtská
scéna, nabízíme zaslání kompletu vech sedmi èísel pøehlídkového zpravodaje.
Kontaktujte prosím Jakuba Huláka, ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2,
e-mail: hulak@ipos-mk.cz, tel.: 221 507 969, fax: 221 507 955.

DRAMATICKÉ TEXTY A SCÉNÁØE PRO DÌTSKÉ SOUBORY
které vyly v publikacích a periodikách pøipravených Centrem dìtských aktivit
v ARTAMÌ nebo ve spolupráci s ním:

A ije kmotr Králík (dramatizace J. Vobrubová) - Dìtská scéna 8, Praha 2002
Blíí se, blíí vánoèní èas (sestavila I. Konývková) - Dìtská scéna 6, Praha 2001
Brémtí muzikanti (dramatizace M. Slavík) - Cesta k divadelnímu tvaru s dìtským
kolektivem, Praha 1996 + Tvoøivá dramatika 1995, zvl. è.
Èert s houslemi (dramatizace J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Èertova nevìsta (dramatizace E. Zámeèníková) - Dìtská scéna 11, Praha 2003
Èetl jsem Tracyho tygra (dramatizace A. Palarèíková) - Tygr v oku, Praha 2001
Datel a bubeníèek (dramatizace J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Dìátko (scénáø J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Dívèí válka (scénáø J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
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Divné jméno (dramatizace . tembergová-Kratochvílová) - Dìtská scéna 3, Praha 2000
Duhové pohádky (dramatizace H. Budínské) - Dìtská scéna 2, Praha 2000
Fimfárum (dramatizace M. Slavík) - Dìtská scéna 5, Praha 2001
Havrane z kamene (dramatizace J. Køenková) - Tvoøivá dramatika 1993, è. 10
Havrane z kamene (dramatizace K. Vostárek a Z. Josková) - Tvoøivá dramatika 2000, è. 3
Hloupé pohádky (dramatizace J. trbová) - Tvoøivá dramatika 1995, è. 1
Houby tady neroste. Malá poetická revue (z verù J.Hanzlíka sestavila E. Zámeèníková)
- Tvoøivá dramatika 1995, è. 3
Hra na Kulièky (dramatizace M. Slavík) -,Cesta k divadelnímu tvaru s dìtským kolektivem,
Praha 1996
Hra na Robina Hooda (dramatizace V. Pánková) - Dìtská scéna 10, Praha 2003
Hra na kolu (scénáø J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Hrajeme si s øíkadly (z verù F. Kábeleho vybrala a upravila H. Budínská) - A si u
mohou nae dìti ve své kole hrát, Praha 1992
Indické pohádky (dramatizace M. Slavík) - Tvoøivá dramatika 1992, è. 7-8
Jak Franta na èerchmanty vyzrál (dramatizace O. Strnadová) - Tvoøivá dramatika 2002, è. 1
Jak jsme spravovali baèkùrky (dramatizace E. Oplitilová a M. Maatová) - Dìtská
scéna 1, Praha 2000
Jak staøeèek mìnil, a vymìnil (dramatizace M. Maatová) - Tvoøivá dramatika 1992, è. 7-8
Král Lávra (scénáø J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Kde bydlí èas (dramatizace I. Konývková) - Tvoøivá dramatika 1998, è. 2-3
Klíè od království(z verù J. Bruknera sestavil J. Provazník) - A si u mohou nae dìti ve
své kole hrát!, Praha 1992
Koèièiny (dramatizace K. a J. Bláhovi) - Dìtská scéna 9, Praha 2002
Koleda (scénáø J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Koledníci (scénáø J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Kvarteto (dramatizace J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Ledový zámek (dramatizace M. Slavík) - Tvoøivá dramatika 1997, è. 1
Létající dìdeèek (dramatizace M. Slavík) - Tvoøivá dramatika 1996, è. 1
Malá pohádka o velkém snu rohlíka Vejkrabka,aneb Jak se Vejkrabek nestal mìsícem
(dramatizace M. Bolková) - Tvoøivá dramatika 1992, è. 6
Na jaøe (z verù V. Hálka a J. V. Sládka sestavila V. Pánková) - Dìtská scéna 10, Praha 2003
Na jednom stromì (dramatizace D. Svozilová) - Dìtská scéna 4, Praha 2001 + Pohledy.
Projektová metoda ve kole a za kolou, Praha 1993
Na tom naem dvoøe (scénáø O. Strnadová) - Dìtská scéna 7, Praha 2002
Napadlo hodnì snìhu (dramatizace E. Zámeèníková) - Tvoøivá dramatika 1994, è. 3
Nápady (z textù Leonarda da Vinci sestavila J. Vobrubová) - Dìtská scéna 8, Praha
2002
Narcis a víla Echó (dramatizace M. Slavík) - Dìtská scéna 5, Praha 2001
Naa Divá Bára (dramatizace H. Nemravová) - Tvoøivá dramatika 2003, è. 1
Nevhodná pohádka (scénáø H. Nemravová) - Tvoøivá dramatika 1996, è. 2
O èerném beránku a bílém vlkovi (dramatizace M. Slavík) - Tvoøivá dramatika 1997, è. 3
O kulatém sýru (dramatizace J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
O malé Mette (dramatizace J. trbová) - Tvoøivá dramatika 1999, è. 3
O princeznì solimánské (dramatizace . tembergová-Kratochvílová) - Dìtská scéna 3,
Praha 2000
O rybáøi a jeho enì(dramatizace K. a J. Bláhovi) - Dìtská scéna 9, Praha 2002
27

O staøeèkovi, který dával rozkvést stromùm (dramatizace M. Slavík) - Dìtská scéna 5,
Praha 2001
O tøescích a plescích (dramatizace V. Pánková) - Dìtská scéna 10, Praha 2003
Obrázky z èeských dìjin a povìstí (dramatizace K. a J. Bláhovi) - Dìtská scéna 9, Praha 2002
Ondrá a Jurá (scénáø I. Konývková) - Dìtská scéna 6, Praha 2001
Oputìná (montá z verù F. L. Èelakovského E. Zámeèníková) - Dìtská scéna 11,
Praha 2003
Paleèek (dramatizace M. Slavík) - Cesta k divadelnímu tvaru s dìtským kolektivem,
Praha1996
Píalka (dramatizace M. Slavík) - Tvoøivá dramatika 1998, è. 1
Pohádka o hvìzdì Mánì (dramatizace H. Budínská) - A si u mohou nae dìti ve své
kole hrát!, Praha 1992
Pohádka o prolhaném prodavaèi novin Bohoukovi (dramatizace M. Slavík) - Tvoøivá
dramatika 1996, è. 3
Pohádka o zemièce-zvonièce (dramatizace M. Slavík) - Cesta k divadelnímu tvaru s
dìtským kolektivem, Praha 1996
Polednice (dramatizace J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Princezna na hráku (dramatizace M. Slavík) - Tvoøivá dramatika 2000, è. 2
Princeznièka na bále (dramatizace A. Palarèíková) - Tygr v oku, Praha 2001
RSB s ruèením omezeným (dramatizace I. Konývková) - Tvoøivá dramatika 2000, è. 1
Sísa Kyselá (dramatizace M. Junová) - Tvoøivá dramatika 1994, è. 1
Slavík (dramatizace M. Slavík) - Tvoøivá dramatika 2001, è. 2
Slunce a stromy (scénáø J. Lhotská) - Tvoøivá dramatika 1992, è. 5
Sluníèko a dva kamarádi (dramatizace O. Strnadová) - Dìtská scéna 7, Praha 2002
Stojí hruka (na motivy lidových pohádek napsala M. Maatová) - Dìtská scéna 1,
Praha 2000
Stopìt na jedno rozèílení... (dramatizace M. Slavík) - Tvoøivá dramatika 1998, è. 2-3
Støedovìký milostný pøíbìh v deseti obrazech (dramatizace E. Zámeèníková) - Dìtská
scéna 11, Praha 2003
Svatební koile (scénáø A. Gregar) - Tvoøivá dramatika 1999, è. 2
Tam, kde ijí divoèiny (dramatizace R. Èerník) - Tvoøivá dramatika 1997, è. 2
Tomovo zasnoubení (dramatizace J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Tøi malá prasátka (dramatizace O. Strnadová) - Dìtská scéna 7, Praha 2002
Tøi medvìdi a babka Chòapka (dramatizace O. Strnadová) - Dìtská scéna 7, Praha 2002
V Betlémì se svítí (scénáø J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Veselí koledníci (scénáø J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Vichni kocouøi nekrábou (dramatizace J. Vobrubová) - Dìtská scéna 8, Praha 2002
Vymyslím si (ze sbírky L. Støedy sestavila I. Konývková) - Tvoøivá dramatika 1996, è. 2-3
Za Ludmilou (podle pohádkového eposu A. S. Pukina napsala I. Konývková) - Tvoøivá
dramatika 2001, è. 3
Zuzka a Tonka (dramatizace A. Palarèíková) - Tygr v oku, Praha 2001
Máte-li o nìkteré texty zájem, napite na adresu: Centrum dìtských aktivit, ARTAMA,
Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2 nebo na jednu z tìchto e-mailových adres:
artama.dc@ipos-mk.cz, hulak@ipos-mk.cz nebo std@seznam.cz.
Pokud bude publikace, v ní vámi poadovaný text vyel, na skladì, rádi vám ji zaleme.
(Ceny publikací se pohybují mezi 20 a 50 Kè.)
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