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CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT IPOS-ARTAMA

Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955,
e-mail: artama.dc@ipos-mk.cz, www.ipos-mk.cz/artama
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, dramatická výchova a dìtský pøednes
Dìtská scéna, Nahlíení, kurzy a dílny dìtského divadla
Jaroslav Provazník

tel.: 221 507 967, e-mail: std@seznam.cz, std@drama.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)
Lea ebeová
tel.: 221 507 966, e-mail: sebesova@ipos-mk.cz (kromì ètvrtku)
Dìtské pìvecké sbory
celostátní pøehlídky, Klub sbormistrù
Taneèní aktivity
Jiøí Lössl

tel.: 221 507 967, e-mail: lossl@ipos-mk.cz
Dìtský a dospìlý scénický tanec
Kutná Hora, Tanec, tanec..., vzdìlávání

Folklor
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 celostátní pøehlídky, vzdìlávání
tel.: 221 507 970, e-mail: artama@volny.cz
Studentské a experimentální divadlo, zahranièní styky
Prima sezóna, rámkùv Písek, Setkání mladého divadla

Kormidlo si mùete objednat v elektronické podobì na adrese
kormidlo@ipos-mk.cz, uetøíte nám tím náklady na tisk a potovné.
KORMIDLO è. 1/2004 (è. 45) - informaèní bulletin Centra dìtských aktivit v IPOS-ARTAMA - pøipravili
Jaroslava Macková, Jakub Hulák, Jiøí Lössl, Jaroslav Provazník, Zdena Synecká, Jana Rychtová, Karel
Tomas, 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 duben 2004 Èíslo registrace MK ÈR E 13461.
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DÌTSKÁ SCÉNA 2004

33. celostátní pøehlídka dìtského divadla
Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù
Trutnov 11. - 17. èervna 2004
Z povìøení MK ÈR a za finanèního pøispìní MK ÈR a MMT ÈR poøádají IPOS-ARTAMA,
Sdruení pro tvoøivou dramatiku a Dùm kultury Trutnov ve spolupráci s katedrou výchovné
dramatiky DAMU. Dìtská scéna je nejvýznamnìjí akce v ÈR v oblasti dramatické výchovy
orientované na inscenaèní práci s dìtmi. Zahrnuje pøehlídku pøedstavení nejzajímavìjích
divadelních, loutkáøských a recitaèních inscenací dìtských souborù a nejzdaøilejí
vystoupení dìtských recitátorù vybraná lektorskými sbory krajských pøehlídek, rozbory
inscenací pod vedením odborníkù na divadlo a dramatickou výchovu a 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 11. do 13. èervna 2004,
Celostátní pøehlídka dìtského divadla spolu s praktickými semináøi pro dospìlé úèastníky
probíhá od 12. do 17. èervna 2004 (pøíjezd úèastníkù 11. èervna veèer).

Pøehled seminárních tøíd pro dospìlé úèastníky:
Tøída A - Ze kolní tøídy na jevitì
Herecká práce a reie v divadle s dìtmi a mládeí.
Cesta od "herce/hereèky pøes práci s impulsem, tìlem, prostorem, výrazem a hru
s rekvizitou - za pouití rùzných pøístupù k divadelní reii s dìtmi a mládeí nebo
amatérskými herci - a po drobné reijní koncepce. Základní techniky vedení rolí, hercù
a situací a jejich zhutìní do výstiných a intenzivních divadelních obrazù, nìkdy
komických, nìkdy váných - ale vdy bez strachu a bez ostychu.
Semináø bude tlumoèen do èetiny.
Lektor: WOLFGANG METTENBERGER, divadelní pedagog, vedoucí zemského
divadelnì pedagogického institutu v Heidelbergu (SRN).
Tlumoènice: Petra Kunèíková
Tøída B - K divadlu pøes vlastní, mimoliterární zkuenost
Hledáni témat v ulicích, prostranstvích a zákoutích mìsta Trutnova a ètení nalezených
prostorových inspirací, které v sobì ukrývají vlastní pøíbìhy. Cesta od tématu k jeho
uchopení v situaci, hledání optimálního zpùsobu vyjádøení (literárního, divadelního,
výtvarného, hudebního, formou happeningu apod.). Pøenos získaného materiálu do
divadelního jazyka, abychom se o svou nalezenou zkuenost podìlili s nìkým jiným,
napø. divákem Slovenský divadelník, scénograf a muzikant seznámí úèastníky se svým
pøístupem k divadlu, inspirativním i pro práci s dìtmi a mládeí.
Lektor: PETER JANKÙ, umìlecký øeditel divadla Theatrium v Bratislavì, scénograf
profesionálních scén (Státní opera v Banské Bystrici, Národní divadlo moravsko-slezské,
Trnavské divadlo aj.).
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Tøída C - Improvizaèní liga
Dílna pro zájemce nad 15 let, kteøí se chtìjí prakticky seznámit s divadelní improvizací
se sportovními pravidly. Tato disciplína pøitahuje pozornost divadelníkù, pedagogù i divákù
od sedmdesátých let zejména ve frankofonních zemích a v posledních tøech letech se
tìí stále vìtí oblibì i u nás.
V mnoha cvièeních si úèastníci budou moci ovìøit a zdokonalit své schopnosti rychlé
reakce, kooperace, invence, naslouchání, pozornosti a soustøedìní, dùleité nejen pro
improvizaci, ale i pro osobnostnì sociální rozvoj.
Improvizaèní zápas probíhá mezi dvìma týmy a má pøesnì daná pravidla. Heslem utkání
je vzájemná spolupráce - a pøedevím o tu pùjde v prùbìhu dílny, urèené pro vechny,
kteøí mají chu pracovat sami na sobì nebo by rádi zapojili techniky improvizace do své
práce s dìtmi a mládeí.
Trenérky: JANA MACHALÍKOVÁ a HANA IMONOVÁ, zakladatelky Èeské improvizaèní
ligy a aktivní hráèky a trenérky improvizaèních skupin (OTISK, STØE.L.I., HMIS,
KO.PØ.I.V.A).
Tøída D - Pøíbìh místa, kam patøím
Praktický semináø o monostech práce s dìtským èi mladým divadelním souborem na
základì místních pøíbìhù. Povìst, legenda nebo ivotní osud významné postavy
z Trutnova a z dalích mìst a regionù, odkud se sjedou úèastníci semináøe. Hledání
dramatických kvalit pøíbìhù, odkrývání souvislostí, inscenování.
Práce s místními pøíbìhy mùe být inspirací pro divadlo ve kolní tøídì, projekty vyuitelné
k prezentaci koly, komunitní projekty, ale i pro práci s dìtskými a mladými divadelními
soubory.
Bìhem práce se støetnou pøíbìhy z nejrùznìjích koutù Evropy - semináø je urèen pro
èeské i zahranièní zájemce.
U úèastníkù pøedpokládáme základní znalost angliètiny.
Lektor: ROMAN ÈERNÍK, pedagog Západoèeské univerzity v Plzni, lektor dramatické
výchovy a divadla, vedoucí a reisér úspìných dìtských, mladých i dospìlých divadelních
souborù.
Kurzovné:
600 Kè, studenti denního studia 500 Kè (zahrnuje poplatek za estidenní dopolední
semináø, vstup na vechna pøehlídková pøedstavení a diskusní kluby, vstup na veèerní
doplòkové programy).
Ubytování od pátku 11. 6. do ètvrtka 17. 6. 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 2004, vyplòte peèlivì pøihláku
a polete ji co nejdøíve, pokud mono do 14. kvìtna 2004 na adresu Jakub Hulák,
ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem na adresu
hulak@ipos-mk.cz, pøíp. faxem na è. 221 507 955.
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 2004
Trutnov 11. - 17. èervna 2004
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:
.....................................................................................................................................................
Absolvované semináøe a dílny dram. výchovy a dìtského divadla, event. studium:

Závaznì se pøihlauji do seminární tøídy (zakroukujte):
A - Ze kolní tøídy na jevitì
B - K divadlu pøes vlastní, mimoliterární zkuenost
C - Improvizaèní liga
D - Pøíbìh místa, kam patøím
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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15. celostátní dílna støedokolské dramatiky a mladého divadla
21. - 24. øíjna 2004, 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 s vedoucími a èleny souborù a zkuenými
lektory
tvùrèí dílnu pro vedoucí i èleny souborù
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, nebo e-mailem na adresu
hulak@ipos-mk.cz, pøíp. faxem na è. 221 507 955. K pøihláce pøiloí co nejpodrobnìjí
dokumentaci (charakteristika souboru a inscenace, scénáø, program, videozáznam
apod.), nejpozdìji do 18. èervna 2004. Pøiloené materiály (videozáznam apod.) na
poádání vrátíme.
Nahlíení 2004 se zúèastní 6 - 8 souborù, které budou vybrány pøípravným týmem
dílny na základì kvality a inspirativnosti inscenace, technických parametrù, vìkového
sloení souboru (preferujeme 15 - 23 let), termínu doruèení pøihláky i dramaturgických
kritérií. Soubory se mohou pøihlásit i s nehotovou inscenaci - setkání jim mùe pomoci
nalézt cestu k jejímu dokonèení.
Dílna bude otevøena i vem dalím zájemcùm z øad vedoucích dìtských a mladých
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

2004

Název souboru: ...................................................................................................
Vedoucí souboru: .................................................................................................
Kontaktní adresa:...................................................................................................
............................................................. PSÈ: ................................................
tel.: ...................................................... mobilní tel:.......................................
e-mail: ............................................................................
webová prezentace:.........................................................
Název inscenace: ................................................................................................
typ inscenace (pokuste se struènì charakterizovat):
autor: ................................................... reie: ................................................
hudba:.................................................. výprava: .............................................
dalí spolupráce: ...................................................................................................
........................................................................................................................................
poèet èlenù souboru: ............................ vìkové sloení souboru: ....................
pøedpokládaná délka pøedstavení: ...........................
èas na pøípravu scény / vyklizení scény: ................./.................
hrací prostor (popite a uveïte rozmìry scény, popø. pøilote plánek):

technické poadavky:

Datum:

Podpis vedoucího:
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HERECKÁ PRÙPRAVA

Kurz pro vedoucí dìtských a mladých divadelních souborù
a uèitele dramatické výchovy
øíjen - únor 2004, Praha

Poøádají: IPOS-ARTAMA a Sdruení pro tvoøivou dramatiku
Lektorkou kurzu bude HANA FRANKOVÁ, hereèka a reisérka divadla Dagmar Karlovy
Vary a vedoucí celostátních dílen a semináøù.
Praktický kurz zamìøený na specifické herecké a reijní dovednosti, které vyaduje praxe
vedoucího divadelního souboru èi uèitele dramatické výchovy, zejména pøi inscenaèní
práci s dìtským èi mladým souborem. Je urèen pøedevím pro pedagogy ZU, vedoucí
dìtských a mladých dramatických a divadelních souborù v DDM, CVÈ a dalích
volnoèasových zaøízeních a pro uèitele základních a støedních kol vech typù.
U úèastníkù kurzu pøedpokládáme základní zkuenosti v oboru dramatické výchovy. Pøi
pøijímání pøihláek budou proto upøednostnìni absolventi celoroèních kurzù dìtského
divadla a základních kurzù dramatické výchovy pro uèitele.
Kurz bude zahájen 1. - 3. øíjna 2004 a bude probíhat vdy jednou za mìsíc od páteèního
veèera do nedìlního poledne celkem v pìti víkendech. Zatím pøedpokládáme tyto termíny:
1. - 3. 10., 12. - 14. 11., 10. - 12. 12. 2004, 14. - 16. 1., 11. - 13. 2. 2005.
Místo konání kurzu: Centrum tvoøivé dramatiky Praha, Arabská 681/20, Praha 6,
(monost noclehu zdarma). Kurzovné: 1.200 Kè
Máte-li o kurz zájem, vyplòte závaznou pøihláku a polete ji na adresu Jakub Hulák,
ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem na adresu
hulak@ipos-mk.cz, pøíp. faxem na è. 221 507 955, nejpozdìji do 3. záøí 2004.
Pøihláky pøijímáme do vyèerpání volných míst.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA na kurz Herecká prùprava
Jméno a pøíjmení: ...............................................................................................
Datum narození: ...................................
Adresa: ...............................................................................................................
.............................................................. PSÈ: ....................................................
Telefon domù: ...................................... Telefon do zam. ...................................
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 KOLE
10. celostátní dílna dramatické výchovy
Jièín 16. - 22. záøí 2004

Poøádají: Sdruení pro tvoøivou dramatiku, obèanské sdruení Ráj srdce Jièín a K-klub Jièín
Spolupráce: katedra výchovné dramatiky DAMU, IPOS-ARTAMA a mìsto 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 absolventùm
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.
Akce je akreditována MMT ÈR pod è. 29 430/2003-25-173.

Letoní dílna nabízí tyto tøídy:
1 - Pøíbìh a drama
Práce s pøíbìhy v dramatické výchovì, vyuívající pøedevím dramatických struktur procesuálních dramat. V rámci dílny vstoupí seminaristé do nìkolika pøíbìhù a budou
spoleènì prozkoumávat zákonitosti tohoto typu dramatické výchovy.
Lektor: IRINA ULRYCHOVÁ, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, Praha.
2 - Pøednes jako osobní výpovìï - jedna z tvùrèích cest svìtem literatury k citlivé
osobnosti
Dílna pro uèitele nejen dramatické výchovy, ale také èeského jazyka a literatury, pro
pedagogy LDO ZU, pro studenty a pro vechny, které zajímá pøednes (sólový i kolektivní)
s dìtmi a mládeí a cesta k umìlecké literatuøe.
Lektorka: EMA ZÁMEÈNÍKOVÁ, uèitelka LDO ZU Hradec Králové.
3 - Hlas jako individualita
Hlasová výchova a její metodika nejen pro uèitele dramatické výchovy. Kurz je urèen
zejména tìm uèitelùm vech typù kol, absolventùm základních kurzù, kteøí si uvìdomují
své dluhy vùèi tolik pouívanému a tak køehkému nástroji - svému hlasu, protoe lidský
hlas jako projev èlovìka není pouze nástrojem uívaným pro sdìlení samo. Lidský hlas
je sám o sobì individualitou a je schopen se tvùrèím zpùsobem spolupodílet na formování
osobnosti èlovìka.
Lektorka: IVANA VOSTÁRKOVÁ, odb. as. katedry výchovné dramatiky DAMU.
4 - O chytrém Lukáovi a hloupém Jirkovi, kterak ve svìtì ku tìstí pøes písnièku
a ukrutenství doli
Oèekáváme dva tucty Zlatovlásek, jeibab, bludièek, Bajajù, èernoknìníkù, Rumcajsù
a Manek, kteøí po pìt dnù s pohádkami se budou srdnatì potýkati, protivenství hromù
bleskù skøípìní èeliti i libým melodiím se poddávati a luzné zvuky vydávati.
Lektoøi: JIØÍ POKORNÝ, pedagog Pedagogické fakulty JU Èeské Budìjovice a dramaturg
Mìstské divadla Èeský Krumlov, a LUKÁ HOLEC, uèitel hudebního oddìlení ZU
Èeský Krumlov a vedoucí dìtského sboru Krumlovská medvíïata.
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Souèástí dílny je rovnì pøehlídka inspirativních pøedstavení dìtských divadelních
souborù, která se uskuteèní v sobotu 18. záøí 2004. Novinkou letoního roèníku je
vystoupení nìkolika dìtských recitátorù, jejich pøednesy zaujaly diváky celostátní
pøehlídky Dìtská scéna.
Ubytování pro úèastníky dílny:
Hotel Paøí, motel (chatky), sokolovna (ve vlastním spacím pytli; sprchy s teplou vodou
jsou zajitìny). Stravu a dopravu si hradí kadý úèastník sám.
Kurzovné (v nìm je zahrnuto také ubytování):
n kurzovné seminaristù - hotel Paøí - (vèetnì èlenù STD): 2.200 Kè
n kurzovné seminaristù - motel Rumcajs: 1.800 Kè (èlenové STD a studenti: 1.500 Kè)
n kurzovné seminaristù - sokolovna 700,- Kè (èlenové STD a studenti: 500 Kè)
Máte-li o úèast v dílnì zájem, zalete prosím vyplnìnou pøihláku na adresu: IPOS-ARTAMA,
Jaroslav Provazník, 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 10. celostátní dílnu dramatické výchovy
16. - 22. záøí 2004, Jièín
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 - Pøíbìh a drama
2 - Pøednes jako osobní výpovìï
3 - Hlas jako individualita
4 - O chytrém Lukáovi a hloupém Jirkovi...
Mám zájem o ubytovávání (zakroukujte):
n v hotelu Paøí

n v motelu Rumcajs

Datum:

Podpis:
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA
PRO SOUÈASNOU KOLU

Kurz dramatické výchovy pro uèitele základních, støedních i mateøských kol
a dalí zájemce o dramatickou výchovu
øíjen 2004 - leden 2006
Poøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku. Organizátor: Centrum tvoøivé dramatiky Praha
Odborný garant a spolupráce: katedra výchovné dramatiky DAMU a IPOS-ARTAMA
Hlavní lektor: RADEK MARUÁK, pedagog katedry primární pedagogiky PdF UK, Praha,
a KVD DAMU, Praha
Ji tradiènì nabízí Sdruení pro tvoøivou dramatiku tøísemestrální kurz dramatické výchovy
pro uèitele vech typù kol. Kurz je poøádán ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky
DAMU a Centrem dìtských aktivit v ARTAMÌ, tedy s institucemi, které se dramatickou
výchovou zabývají dlouhodobì a systematicky od poèátku 90. let.
Dramatická výchova je vedle výtvarné a hudební výchovy souèástí vzdìlávací oblasti
Umìní a kultura v Rámcovém vzdìlávacím programu pro základní vzdìlávání, a tak ji
mohou koly zaøadit jako samostatný pøedmìt do svých uèebních plánù. Kromì toho
mají dramatickovýchovné metody a techniky bohaté uplatnìní - jak je to u øadu let
obvyklé - také ve výuce jiným pøedmìtùm (èeský jazyk a literatura, prvouka/vlastivìda,
dìjepis, obèanská výchova...) a v práci s pøedkolními dìtmi.
Nìkterým uèitelùm napomùe absolvování specializaèního kurzu i pøi pøípravì na
vysokokolské studium dramatické výchovy.
Kurz je koncipován jako celek, z nìho si nelze vybírat jen nìkterá témata. Protoe
základem výuky je praktická èinnost frekventantù, podmínkou absolvování kurzu je
pravidelná a aktivní úèast na dílnách a semináøích a na týdenním soustøedìní.
Cílem tøísemestrálního kurzu je 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, dramatickovýchovné metody ve výuce rùzným
pøedmìtùm a v práci s pøedkolními dìtmi apod.). Frekventanti kurzu si ve tøetím semestru
tohoto kurzu od øíjna 2005 do ledna 2006 pøi praktických ukázkách své pedagogické
práce budou moci vyzkouet nejen konkrétní postupy práce, ale pod vedením lektora se
budou spolupodílet na rozboru ukázek svých kolegù.
Kurz trvá od øíjna 2004 do ledna 2006. 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 2005. Termíny
prvních ètyø setkání: 1. - 3. 10., 12. - 14. 11., 10. - 12. 12. 2004, 14. - 16. 1. 2005 (dalí
termíny budou vèas upøesnìny)
Podmínkou úspìného absolvování kurzu je pravidelná, nejménì vak
pìtasedmdesátiprocentní aktivní úèast, písemné vyhotovení pøípravy alespoò na jednu
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lekci dramatické výchovy a její realizace. Dalí podmínkou absolvování kurzu je úèast
na pìtidenním soustøedìní v rámci celostátní dílny Dramatická výchova ve kole, 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 Praha, Arabská 681/20, Praha 6.
Kurz je akreditován MMT ÈR pod è. 29 430/2003-25-173, 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.

DRAMA - PØÍBÌH - UÈITEL
øíjen 2004 - kvìten 2005

n Absolvovali jste u základní celoroèní kurz dramatické výchovy a zaujalo vás v nìm
drama, a u mìlo pøívlastek strukturované, pøíbìhové, rolové, procesuální
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 od øíjna 2004 do
kvìtna 2005 jednou za mìsíc vdy v sobotu od 9.30 do 17.30 v Centru tvoøivé dramatiky
Praha, Arabská 681, 160 00 Praha 6. (Pozn.: v Centru tvoøivé dramatiky je moné pøespat
zdarma ve vlastním spacím pytli z pátku na sobotu, pøípadnì ze soboty na nedìli.)
Termíny prvních ètyø setkání: 2. 10., 13. 11., 11. 12. 2004, 15. 1. 2005 (dalí termíny
budou vèas upøesnìny).
Kurzovné za celý rok (8 sobot): 1200 Kè. Kurz poøádá Sdruení pro tvoøivou dramatiku
ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU a s IPOS-ARTAMA.
Máte-li o jeden nebo druhý kurz DV zájem, zalete pøedbìnou pøihláku na adresu:
ARTAMA, k rukám Jaroslava. Provazníka, Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2
nejpozdìji do 15. èervna 2004. 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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PØEDBÌNÁ PØIHLÁKA

do tøísemestrálního kurzu
Dramatická výchova pro souèasnou kolu - 2004/2006
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:

PØEDBÌNÁ PØIHLÁKA

do celoroèního kurzu Drama - pøíbìh - uèitel
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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DRAMATICKÁ VÝCHOVA
VE VZDÌLÁVACÍM PROJEKTU O EPILEPSII
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 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 loòského roku seznámeny tøemi rùznými zpùsoby s problematikou
epilepsie: Jedna skupina uèitelù vyuila projekce animovaného filmu o epilepsii, druhá
zprostøedkovala dìtem pouze slovnì sdìlený pøíbìh 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 na pracovním setkání-konferenci, která se bude konat v pátek 7. kvìtna
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 nebo
std@drama.cz.

PØIHLÁKA NA KONFERENCI

Dramatická výchova ve vzdìlávacím projektu o epilepsii
7. kvìtna 2004, Praha
Jméno a pøíjmení: ...............................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................
............................................................. PSÈ: ....................................................
Datum narození: .................................
Telefon domù: ..................................... Telefon do práce: .................................
Mobilní telefon: ................................... E-mail: .................................................
Datum:

Podpis:
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VYSOKOKOLSKÉ STUDIUM
DRAMATICKÉ VÝCHOVY
Od akademického roku 2005/2006 otevírá katedra výchovné dramatiky DAMU bakaláøské
kombinované ètyøleté studium oboru dramatická výchova.
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.
Kombinované studium probíhá v rozíøených víkendech vdy jednou v mìsíci (pátek
dopoledne a nedìle poledne) a kadý akademický rok je doplnìn prázdninovým týdenním
soustøedìním.
Pøijímací zkouky do øádného studia se konají v lednu 2005 (první kolo) a v dubnu
2005 (druhé kolo).
Termín podání pøihláek: do 16. prosince 2005 na studijní odd. DAMU, Karlova 26,
116 65 Praha 1. S pøípadnými dotazy se obracejte pøímo na katedru výchovné
dramatiky DAMU, tel.: 221 111 052-3, e-mail: provaznj@d.amu.cz.

PUBLIKACE
O DRAMATICKÉ VÝCHOVÌ A DÌTSKÉM DIVADLE
Josef Mlejnek: Dìtská tvoøivá hra
Nové vydání populární knihy, která patøí ke zlatému fondu èeské
dramatickovýchovné literatury. Stìejní èástí této publikace je zásobník her, cvièení
a námìtù pro improvizace, doplnìný výkladem o podstatì a inspiraèních zdrojích
dramatické výchovy a o její metodice. Souèástí publikace jsou také kvalitní texty
a dramatizace J. Mlejnka urèené dìtským souborùm a materiály pro dìtský pøednes.
152 str., 40 Kè
Alena Palarèíková: Tygr v oku aneb O tvorbì inscenace s dìtmi a mládeí
Autorka, uèitelka LDO ZU erotín Olomouc, v této publikaci popisuje a analyzuje
jednotlivé fáze inscenaèního procesu. 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. 252 str., 50 Kè
Dramatická výchova a dítì v bluditi dneního svìta
Sborník statí o dramatické výchovì z pohledu pedagogù, divadelníkù, psychologù,
neurologù a dalích odborníkù. 164 str., 20 Kè
Publikace lze objednat na adrese: STD, Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2,
nebo e-mailem na adrese: std@drama.cz
15

DÌTSKÝ SBOROVÝ ZPÌV

KLUB SBORMISTRÙ
Letní týdenní semináø Klubu sbormistrù,
11. - 18. èervence 2004, Selský dvùr Daòkovice
Poøádá: IPOS-ARTAMA
Lektoøi: prof. LUMÍR PIVOVARSKÝ - práce se sborem, dirigování, Mgr. EVA
EINEROVÁ -metodika práce s dìtským sborem, prof. SVATAVA UBRTOVÁ - základy
pìvecké výchovy, dr. JAROSLAVA MACKOVÁ - repertoár dìtského sboru.
Semináø má akreditaci MMT è. 29 429/2003-25-172.
Pøedpokládaný úèastnický poplatek 2 900 Kè zahrnuje ubytování, stravování a kurzovné.
Pøihláku zalete nejpozdìji do 30. 4. 2004 na níe uvedenou adresu.
Kontakt: IPOS-ARTAMA, dr. J. Macková nebo L. ebeová, 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 Klubu sbormistrù
11. - 18. èervence 2004, Selský dvùr Daòkovice (Èeskomoravská vrchovina)
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:

Podzimní víkendové setkání

Plánujeme pøi 5. celostátní soutìi dìtských sborù 12. - 14. 11. 2004, Nový Jièín.
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FESTIVALY A SOUTÌE

DALÍ FESTIVALY A SOUTÌE

CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA KOLNÍCH
DÌTSKÝCH PÌVECKÝCH SBORÙ
14. roèník - 4. - 6. èervna 2004
Èeský Krumlov
Z povìøení a za finanèní podpory MK ÈR
poøádají IPOS-ARTAMA a Èeskokrumlovský
dìtský sbor. Zúèastní se sbory, vybrané
v krajských kolech pøehlídky.
Kontakt: dr. Jaroslava 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.

MALÍ ZPÌVÁÈCI
14. - 16. kvìtna 2004, Liberec
Festival pøípravných dìtských sborù
Kontakt: Severáèek, ZU Frýdlantská 19,
460 31 Liberec, tel.: 485 110 277

V. CELOSTÁTNÍ SOUTÌ VÝBÌROVÝCH
DÌTSKÝCH PÌVECKÝCH SBORÙ
12. - 14. listopadu 2004, Nový Jièín
Z povìøení a za finanèní podpory MK ÈR
poøádají ARTAMA, útvar Informaèního
a poradenského støediska pro místní
kulturu, DPS Ondráek Nový Jièín
Pøihlásit se mùe kadý dìtský sbor
pùsobící v ÈR, který splní podmínky
soutìního programu a vìkové hranice.
Pøedbìnou pøihláku s uvedením
pøesného názvu a adresy sboru je tøeba
zaslat do 20. dubna 2004 na adresu:
IPOS-ARTAMA, dr. Jaroslava 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, podrobné
informace o podmínkách soutìe na
www: ipos-mk.cz/artama

SVÁTKY PÍSNÍ
9. - 13. èervna 2004, Olomouc
Kontakt: Festa musicale Olomouc,
Slovenská 5, 772 00 Olomouc,
tel./fax: 585 227 878
e-mail: festamusicale@atlas.cz

JARO SE OTVÍRÁ
7. - 9. kvìtna 2004, Ostrava
Kontakt: dr. Jaroslava Modrochová,
IPOS-ARTAMA, Blanická 4, 120 21 Praha 2
tel.: 221 507 961, fax:221 507 955,
e-mail: artama@ipos-mk.cz

47. FESTIVAL SBOROVÉHO UMÌNÍ
25. - 27. èervna 2004, Jihlava
Kontakt: dr. Jaroslava Modrochová,
tel.: 221 507 961, fax: 221 507 955,
FESTIVAL ADVENTNÍ A VÁNOÈNÍ HUDBY
26. - 28. listopadu 2004, Praha
14. roèník mezinárodního festivalu
s Cenou Petra Ebena
Kontakt: OR-FEA Praha,
tel.: 224 814 458, fax: 224 812 612
e-mail: incoming@orfea.cz

NOVÉ PUBLIKACE IPOS-ARTAMA
Krása jednohlasu
Sborník jednohlasých písní, lidových i umìlých, pro dìtský sbor s doprovodem i a
capella. 92 stran, 35 Kè.
Jan Málek: Eèe si zazpívám
15 lidových písní pro kolní sbory s doprovodem zobcové flétny a kytary, nebo
s doprovodem klavíru. 34 stran, v tisku.
Pøipravujeme:
Emil Hradecký: Sbory a sborky pro kluky a holky - písnì pro dìtský sbor.
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FOLKLORNÍ FESTIVAL
PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ
4.- 6. èervna 2004

Poøadatelé: IPOS ARTAMA, KD Dubina Pardubice, HKVS Hradec Králové, SDTT Praha
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-ARTAMA.
Úèinkující soubory: Baldrián Pardubice, Èervánek a Dupák z Hradce Králové,
Kohoutek Chrudim, muzika Rozmarýnek Praha, Ondøejnica Stará Ves n. O., Perníèek
a Radost z Pardubic, Rokytka Rokycany, Trenèan Trenèín, Vycpálkovci Praha a dalí
hosté.

Folklorní koncerty - Ohlasy festivalu v Praze
øíjen a prosinec 2004, Divadlo U Hasièù

Poøadatel: IPOS ARTAMA a SDTT 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.

Inspirace - pøehlídka scénické taneèní tvorby
folklorních souborù
20. listopadu 2004, divadlo Hradec Králové
Poøadatel: IPOS ARTAMA, SDTT Praha a HKVS Hradec Králové

MIMOØÁDNÁ AKCE - ÈESKÁ HUDBA 2004
28. øíjna 2004, Rokycany

Tanec je hudba, hudba je tanec, koncert folklorních souborù v rámci programu Èeská
hudba 2004.
Úèinkují: Ondøejnica Stará Ves n. O., Rokytka Rokycany, Vycpálkovci Praha, muzika
Rozmarýnek a hosté.
18

FOLKLORNÍ SOUBORY

SEMINÁØ LIDOVÝCH TANCÙ
24. - 26. záøí 2004, Praha

Poøadatel: IPOS-ARTAMA Praha
Místo konání: Z Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 Nusle
Obsah semináøe: lidový tanec Èechy (jihozápadní Èechy, Slovácko, dramatická
výchova a mluvené slovo, pohybová výchova, choreografické etudy pod vedením
zkuených lektorù.
(Jednáme s M. Vreckým, J. Polákovou, J. Mlíkovskou, M. Eliáovou, J. Køenkovou,
J. Lösslem.)
Cena semináøe: 500 Kè
Ubytování: ve kolních tøídách (vlastní karimatky, spacák)
Prezence: pátek veèer v 19 hodin, ukonèení nedìle ve 12 hodin.
Konání víkendového semináøe závisí na poètu pøihláených, vítáme pøihláky
taneèních párù.
Pøedbìné pøihláky zalete nejpozdìji do 31. kvìtna 2004 na adresu:
IPOS-ATAMA, J. Rychtová, P. Èermáková, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 965-4, e-mail: rychtova@ipos-mk.cz

PØEDBÌNÁ PØIHLÁKA
na Semináø lidových tancù
24. - 26. záøí 2004

Jméno a pøíjmení: ...............................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................
............................................................. PSÈ: ....................................................
Telefon domù: ..................................... Telefon do zam.: ..................................
Mobilní telefon: ................................... E-mail: .................................................
Èlen foklorního souboru: ..........................................................................................
Datum:

Podpis:
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SPECIALIZAÈNÍ KURZY
TANEÈNÍ A POHYBOVÉ VÝCHOVY
Svìtlo, pohyb, kompozice

27. - 30. kvìtna 2004
Tvoøivá dílna pro vedoucí taneèních souborù, kteøí chtìjí poznat zákonitosti
divadelního svícení a kompozièní tvorby se zamìøením na scénický tanec. Svìtelná
a kompozièní laboratoø probìhne v rámci XXI. celostátní pøehlídky dìtských skupin
scénického tance Kutná Hora 2004. Seminární pobyt zahrnuje ubytování, stravování,
svìtelnou a kompozièní laboratoø a volný vstup na vechny programové èásti pøehlídky
(dva výchovné koncerty, veøejné pøedstavení na námìstí, zahajovací koncert,
inspirativní veèerní pøedstavení, semináøe a dílny pro pedagogy a seminaristy).
V seminárním pobytu není zahrnuto pojitìní a cestovní náklady. Svìtelnou
a kompozièní laboratoø povede Vladimír Burian (svìtelný design) a Anna Caunerová
(kompozièní tvorba). Omezený poèet míst (20 seminaristù).
Cena pìtidenního seminárního pobytu: 800 Kè.
Závazné pøihláky odesílejte nejpozdìji do 30. dubna 2003 na adresu: Jiøí Lössl,
IPOS-ARTAMA, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967, e-mail: lossl@ipos-mk.cz

Jak se dívat, kdy je tma

11. - 14. èervna 2004
VI. roèník otevøeného celostátního festivalu scénického tance Tanambourrée 2004
probìhne v prostøedí netradièních exteriérù i interiérù mìsta Varnsdorf. Festival je
urèen vem, kteøí rozvíjejí formy scénického tance a taneèního a pohybového divadla
a mají chu objevovat a rozvíjet nové formy a výrazové prostøedky ve své práci
v netradièních prostorách. Vyvrcholením bude selost na Hrádku, komponovaná
veèerní pøedstavení a pøedstavení v Mìstském divadle. Úèastníci se mohou
rozhodnout, ve které èásti festivalu pøedstaví svou tvorbu. Festival není vymezen vìkem.
Lektorský sbor: Jana Sýkorová, Zita Pavlitová, Anna Caunerová, Jiøí Lössl, Petr Semerák.
Pøihláky a podrobné informace: Jarmila enová, øeditelka, Základní umìlecká kola
Varnsdorf, tel.: 412 372 323, e-mail: zusvarnsdorf@tiscali.cz

Tanec, tanec

na poèátku léta

2. - 9. èervence 2004
Tradièní letní dílna scénického tance v Ústí nad Orlicí je urèena vem, kteøí chtìjí
získat nové 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 se ètyømi lektory:
MARIE KINSKI - taneènice a pedagoka, která pùsobila v øadì zahranièních taneèních
a divadelních spoleèností, pøedevím ve Francii. Vyuèuje na taneèní konzervatoøi
Duncan Centre souèasnou verzi Limonovy techniky. Povede semináø zamìøený na
propojení kineziologie a souèasné Limon techniky.
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LUCIE KRAMERIUSOVÁ - taneènice, pedagoka, absolventka katedry tance praské
HAMU, obor pedagogika. Její technický trénink je zamìøený na práci s tìlesnou energií
pøi pøevádìní tìitì prostorem a pøenáení váhy, práci s pohybovou izolací, zejména
s ohledem na vedení pohybu jednotlivými èástmi tìla s uvìdomìlými vnitøními protitahy.
MARTIN VRANÝ - taneèník, pedagog, choreograf. Tanèil v BDT Bratislava, Volksoper
Wien, Rui Horta - Stage Works Mnichov, Robert Poole - Státní divadlo Linz. Pøi výuce vychází
z rùzných elementù tance. Buduje silnou techniku, podporuje kreativitu a objevuje tìlo.
RADEK MAÈÁK - taneèník, performer, pedagog, achista, skálolezec, capoerista.
Absolvent stáe ve studiu Merce Cunninghama v New York City (USA). Jeho lekce jsou
v cunninghamovském duchu, poznamenány lidmi, které potkal.
Souèástí letní dílny je i bohatý doprovodný program a monost i pro vás vystoupit na
jednom z veèerních pøedstavení.
Pøihláky a informace: Kvìta Stárková, Klubcentrum Ústí nad Orlicí, tel.: 465 521 047,
e-mail: klubcentrum@ustinadorlici.cz

Stepaøské prázdniny nejen pro stepaøe

3. èervna - 10. èervence 2004
Týden intenzivních pohybových lekcí, kde vedle stepu pro pokroèilé bude i step pro
zaèáteèníky, základní pohybové techniky a lekce dolòkových technik . Lekce pro pokroèilé
povede Isabelle Girault 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, Vlastina 11/531,
161 00 Praha 6, tel.: 220 563 459, mobil: 603 954 074, e-mail: studio@zig-zag.cz

PUBLIKACE IPOS-ARTAMA
Pøipravujeme:
Jarmila Jeøábková: TANEÈNÍ PRÙPRAVA
Výrazná a vzácná osobnost v oboru dìtské pohybové a taneèní výchovy
shromádila ve své knize bezmála ètyøicetileté zkuenosti. V novém vydání podle
originálu 2. vydání z roku 1986 kniha vychází doplnìna o kapitoly: ivotopisná
data, Choreografická komorní tvorba, Publikace, ákynì pokraèovatelky.
Pøedpokládaná cena 95 Kè
Markéta Zádìrová-Kytýøová: TANEÈNÍ GYMNASTIKA - cena 95 Kè
Jarmila Kröschlová: VÝRAZOVÝ TANEC - Taneèní tvorba - cena 90 Kè
árka Kuelová: POHYBOVÁ PRÙPRAVA PRO VEDOUCÍ DÌTSKÝCH
TANEÈNÍCH SOUBORÙ - cena 40 Kè
Jiøina Mlíkovská: O CHOREOGRAFII - 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. K cenì publikací bude pøièteno potovné.
Kompletní nabídku najdete na www.ipos-mk.cz/st_publikace.asp
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CELOROÈNÍ VZDÌLÁVACÍ PROGRAMY
2004/2005
Programy jsou akreditovány MMT ÈR v programu Dalího vzdìlávání pedagogických
pracovníkù pod è.j. 29 429/2003-25-172, jsou odbornì garantovány IPOS-ARTAMA.
Jsou víkendové, jedenkrát v mìsíci, zpravidla desetkrát roènì. Absolvent skládá závìreèné
zkouky, za které mu po úspìném sloení pøísluí OSVÌDÈENÍ MMT ÈR.

Rytmická, pohybová a taneèní výchova dìtí ve vìku 6 a 9 let

záøí 2004 a èerven 2005, Rychnov u Jablonce nad Nisou
Lektoøi: Zuzana tarková, Anna Caunerová, Jiøí Lössl a dalí
Vzdìlávání je urèeno zaèínajícím pedagogùm, kteøí hledají, jak formou hry, písnièek
a øíkadel najít cestu k dìtskému interpretovi. Bude otevøeno podle poètu uchazeèù.
Kontakt: TS Magdaléna, Ludmila Rellichová, Lièí jámy 139, 468 02 Rychnov
u Jablonce nad Nisou, mobil: 602 963 574.

Souèasné pohybové trendy scénického tance, Praha

záøí 2004 a èerven 2005, místo bude upøesnìno
Lektoøi: Zuzana a Milan Kozánkovi (SR)
Vzdìlávání je zamìøeno na souèasnou techniku, kontaktní improvizaci, tanec s partnerem
a kompozici.
Kontakt: IPOS-ARTAMA, k rukám Jiøího Lössla, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 967, mobil: 602 826 775, e-mail: lossl@ipos-mk.cz

Souèasné pohybové trendy scénického tance, Ostrava

záøí 2004 a èerven 2005, ZU Sokolská Ostrava
Lektoøi: Anna Sedlaèková (SR), Jiøí Lössl a dalí
Vzdìlávání je zamìøeno na vývojové pohybové vzorce a jejich aplikace na tanec, na
souèasnou techniku a kompozici.
Kontakt: ZU Sokolská, k rukám Aleny Skupinové, Sokolská 15, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 110 185, mobil: 723 491 821, e-mail: zus-sokolska@quick.cz

Souèasné pohybové trendy scénického tance, Ústí n. Orlicí

záøí 2004 a èerven 2005, ZU Ústí nad Orlicí
Lektoøi: Petra Fornayová, Daniel Raèek, Peter Groll (SR)
Vzdìlávání je zamìøeno na kompozièní tvorbu, partnerskou spolupráci a souèasnou
techniku.
Kontakt: ZU, k rukám Zlatui Bartoové, Smetanova 1500, 562 01 Ústí n. Orlicí,
tel.: 465 569 550, e-mail: zus.uo@tiscali.cz

Metodika stepu

Lektor: Zdenìk Pilecký
Vzdìlávání seznamuje systematicky se základními typy úderové techniky a s jejich
zavedenými vazbami. Ke kadému semináøi je zpracován písemný podklad.
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
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ZÁVAZNÉ PØIHLÁKY
Svìtlo, pohyb, kompozice, 27. - 30. kvìtna, Kutná Hora
Uzávìrka pøihláek do 30. dubna 2004

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 27. kvìtna 2004
v Mìstském Tylovì divadle v Kutné Hoøe.
Datum:

Podpis:

Celoroèní vzdìlávací programy 2004/2005
Uzávìrka pøihláek do 30. kvìtna 2004

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

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

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

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

Pøihlauji se na (zakroukujte vzdìlávací program, o který máte zájem):
n Rytmická, pohybová a taneèní výchova dìtí ve vìku 6 a 9 let
n Souèasné pohybové trendy scénického tance, Praha
n Souèasné pohybové trendy scénického tance, Ostrava
n Souèasné pohybové trendy scénického tance, Ústí n. O.
n Metodika stepu
Datum:

Podpis:
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TÝDENNÍ LETNÍ KERAMICKÝ SEMINÁØ
3. - 10. èervence 2004, Besednice

Semináø navazuje na cyklus víkendových keramických semináøù s lektorem Markem
Diasem. Koná se v jiních Èechách, v Besednici u Èeských Budìjovic.
Pøipravujeme 2 okruhy èinností:
n Pro 5 - 10 zájemcù Intenzivní toèení a hrnèíøské techniky tvarosloví støedovìké
keramiky, plastická dekorace, lepení a uchacení, zakonèeno výpalem zakuøované
keramiky v peci na døevo.
n Pro 5 - 10 zájemcù Od modelu ke stavìné plastice, budování dutých keramických
tvarù, stylizace tvaru, modelování, lepení, konstrukce eber, práce s engobou, dekorace
oxidy kovù, práce s grafit. platinou, zakonèení výpalem v milíøi.
Souèástí obou tematických celkù budou veèerní pøednáky a projekce, jednodenní
návtìva SUP keramické a výstav v Bechyni. Doprava a vstupné nejsou v cenì
semináøe. V místì jsou obchody, restaurace, koupalitì. Stravování a doprava nejsou
v cenì semináøe. Ubytování je moné zajistit si v okolí a na semináø dennì dojídìt,
nebo pøespat zdarma ve vlastním stanu na zahradì nebo ve vlastním spacím pytli
a na své podloce na pùdì statku. Pøihláky zasílejte do 28. kvìtna 2004 na adresu:
IPOS-ATAMA, Zdena Synecká, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 966.
Pøedpokládaná cena do 2600 Kè. Semináø má akreditaci MMT 281 62/2002-25-17.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na týdenní letní keramický semináø - 3. - 10. èervence 2004
Jméno a pøíjmení: ...............................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................
.............................................................

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

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

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

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

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

Pøihlauji se do semináøe (zakroukujte semináø, o který máte zájem):
n Intenzivní toèení a hrnèíøské techniky
n Od modelu ke stavìné plastice budování dutých keramických tvarù
Úèastnický poplatek uhradím:

n zalete sloenku
n fakturu zalete na adresu
...

Datum:

Podpis:
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CYKLUS VÝTVARNÝCH SEMINÁØÙ
Stopy románského osídlení na Starém Mìstì praském

Semináø z historie výtvarného umìní s vycházkou s lektorem Jakubem Syneckým je
zcela naplnìn. Pøihláení zájemci dostanou podrobnou pozvánku.

Batika

Semináø s lektorkou Miladou Sobkovou je zcela naplnìn. Semináø má akreditaci
MMT 281 62/2002-25-17. Uskuteèní se v CTD v Praze 6, Arabská 681/20.
Pøedpokládaná cena do 650 Kè (úèastnický poplatek + materiál).
Pro veliký zájem vypisujeme monost opakování semináøe se stejnou náplní praktických
ukázek nároènìjích zpùsobù vyvazování textilu pøi batikování a práci s voskem na
textilu v termínu 5. - 6. èervna 2004.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
Batika, 5. - 6. èervna 2004

Pøihláky do 30. dubna 2004

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

n zalete sloenku
n fakturu zalete na adresu
..

Datum:

...

...

Podpis:

2. pøípravný semináø
k 11. celostátní pøehlídce výtvarných prací dìtí a mládee 2005

5. - 7. listopadu 2004, Èeský Krumlov
Semináø je urèen pedagogùm výtvarné výchovy a vedoucím výtvarných kroukù na vech
typech kol, v DDM a vem, kteøí se s pracemi svých ákù úèastní celostátní pøehlídky.
Zamìøení semináøe vychází z hlavního tématu pøehlídky KOMUNIKACE v nejirích
souvislostech, vèetnì propojení s digitálními technologiemi. Pøesný program semináøe
uveøejníme v Kormidle è. 2. Semináø má akreditaci MMT 29429/2003-25-172.
Souèástí pøípravy na 11. pøehlídku je také prùbìná elektronická konference Èlovìk
v síti na www.vuppraha.cz. Zveme k úèasti pedagogy, ale i studenty a áky, aby publikovali
svoje názory a návrhy k 11. pøehlídce a k pøípravnému semináøi.
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NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA
Celostátní pøehlídka studentského divadla
3. - 7. kvìtna 2004, Náchod

Celostátní pøehlídka studentského divadla umoòující setkání studentských divadelních
kolektivù, prezentaci a konfrontaci výsledkù jejich práce. Hlavními cíli pøehlídky jsou
podpora zájmu studentù o divadelní aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské
divadelní èinnosti.
Pøehlídku poøádá obèanské sdruení Náchodská prima sezóna Náchod ve
spolupráci s mìstem Náchod, Domem dìtí a mládee Déèko v Náchodì, Divadlem
dr. J. Èíka v Náchodì, Støediskem amatérské kultury IMPULS Hradec Králové, Volným
sdruením východoèeských divadelníkù se sídlem v Hradci Králové a za odborné
spolupráce IPOS-ARTAMA Akce se koná za finanèní podpory MK ÈR. Hlavním
organizátorem je obèanské sdruení Náchodská prima sezóna Náchod.
Na základì rozhodnutí programové rady v souladu s propozicemi bude program
sestaven z tìchto inscenací:
DS .O.K. Praha: Camisutra aneb Polohy absurdity
LDO ZU Kralupy: Léèba neklidem
Jeslièky ZU Na Støezinì Hradec Králové: Nìco z Dekameronu aneb O lásce tak i onak
Amatéøi Jihlava: Zlatý kolovrat
Plán B Brno: A potom nebyl ádný
Rýpadlo pøívìtivé (p)(r)(á)dlo Kopøivnice: MI£OC
Mrsa Prsa Kouøim: Panika. Panika? Panika!
Bez názvu - Slezské gymnázium Opava: Jak chudák k jetì vìtí nouzi pøiel
Divadlo MARINGO Praha: H.I.C.
HOP-HOP Ostrov: Jako na molu
Jeslièky ZU Na Støezinì Hradec Králové: Zatracený chlapi
Motýlci a kozièky Brno: Malá roáda
d. s. Emanuela Krumpáèe: Bezva Frynta
Gymnázium Ústí nad Orlicí: Celé léto v jednom dni
Stopa pøi Podjetìdském gymnáziu Liberec: Everyman aneb Kdokoliv
Divadelní studio  Gymnázium Turnov: Romeo a Julie, pøíbìh Montneka a Kapuletové
ZU Trutnov: Kousky (z) Ivana Wernische (náhradník )
Náchodská prima sezóna není vak jen divadelní pøehlídkou, obsahuje èást literární,
hudební i výtvarnou. Bìhem akce se koná øada semináøù. Podrobné informace najdete
na www.deckonachod.cz.
Informace: IPOS-ARTAMA, Karel Tomas, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 971, e-mail: tomas@ipos-mk.cz
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UMPERK



13 - 22. srpna 2004
Snaili jsme se na tomto místì pøinést opìt nábor definitivní - protoe vak nìkteré tøídy
nejsou dosud vyjasnìny, nechceme zveøejòovat to, co jetì není definitivnì dohodnuto.
Proto zde najdete pouze pøihláku pøedbìnou, na základì které Vám bude okamitì
zaslána nabídka definitivní (bez záruky se tìte na ètyøi lektory èeské a tøi slovenské).
CO JE ALE DÙLEITÉ: Protoe termín Jiráskova Hronova byl zmìnìn v dobì, kdy se
s dohodnutým termínem konání umperské dílny nedalo ji nic dìlat, obì akce se køíí.
Budeme tolerovat výjimeèné pøípady tìch z vás, kteøí budou úèastníky dílen hronovských,
pokud (po domluvì s námi) pøejedou do umperka bìhem soboty 14. 8. (POZOR! - bez
finanèních výhod za kratí úèast èili za plnou cenu). Berte vak v úvahu, e pro bìh dílny
to není moc dobré, rozhodujte se tedy uválivì.
V letoním roce pøedpokládáme otevøení esti a sedmi tøíd po cca 12 - 15 úèastnících
- po dohodì se slov. partnerem stejnì jako loni se silnìjím zastoupením slovenských
úèastníkù. Dalí program bude obsahovat pøedstavení, besedy, projekce apod.
Pøedbìné pøihláky okamitì, definitivní pøihláky do 30. 6. 2004.
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 neomezených úèastníkù
zajistit polní ubytování ve vlastním spacáku za 750 Kè (horí podmínky = nií poplatek
- nelze vyuít v pøípadì nenaplnìní urèité kvóty noclehù v postelích).
Zaøazování do tøíd bude probíhat podle poøadí dolých definitivních pøihláek.
V zájmu urychlení komunikace volte, prosím, adresu pro zaslání v poøadí: e-mail, fax,
neèí (státní) 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.
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.
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.
Poznímka: U nezletilých úèastníkù bude nutno k definitivní pøihláce pøiloit
souhlas nejménì jednoho z rodièù (potøebujeme originál!).
Datum

Podpis
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KOPØIVNICKÁ BEDNA 2004

IV. roèník nesoutìní pøehlídky dìtských a studentských divadel
Kopøivnice 4. - 6. èervna 2004
Poøádá ÚDIVADLO, divadelní spoleènost DDM Kopøivnice. Posláním pøehlídky je
pøedvést si navzájem své dosavadní divadelní zkuenosti a dovednosti, vzájemnì se
inspirovat a obohatit. Pøehlídka není omezena konkrétním divadelním oborem.
Úèstníkùm je k dispozici ubytování v DDM za 10 Kè, nebo v ubytovnì SPS za 50 Kè.
Soubory neplatí ádný úèastnický polatek. Pøihláky do 1. kvìtna 2004 na adresu:
Dan Brchel, ÚDIVADLO DDM Kopøivnice, Kpt. Jaroe 1077, 742 21 Kopøivnice,
e-mail: dan@ddmkoprivnice.edunet.cz, tel.: 556 812 204.
Dalí informace a pøihláky: www.ddmkoprivnice.edunet.cz

LETNÍ TÁBOR

14. - 28. srpna 2004
pro dìti ve vìku 7 - 15 let
zamìøení na estetickou výchovu, tvoøivé hry a umìlecké aktivity
Poøádá: Centrum tvoøivé dramatiky Praha, Arabská 681/20, Praha 6
Místo konání: Vìtrník - u Èeské Skalice ve východních Èechách
Cena: 2600 Kè
Kapacita tábora: 55 dìtí
Vybavení táboøitì: stany s podsadou, krytá jídelna, umývárna, sprcha s ohøívanou vodou.
Hlavní vedoucí: Jiøí Provazník
Náplò tábora: tvoøivé hry; výtvarné, literární, hudební, pohybové a dramatické aktivity
rámované volnou celotáborovou hrou 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,
tel.: 221 507 969, 605 948 056, e-mail: hulak@ipos-mk.cz

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DÌTSKÝCH PÌVECKÝCH SBORÙ
15. - 20. èervna 2004, Brno

Poøádá: Spoleènost F. Lýska a dalí instituce (pod zátitou ministra kultury ÈR Pavla
Dostála, primátora mìsta Brna ad.).
V rámci programu Èeská hudba 2004 je zaøazeno 100. výroèí narození zakladatele
dìtského sborovì pìveckého umìní jako hudební kategorie 20. stol. - prof. Masarykovy
univerzity v Brnì PhDr. Frantika Lýska, DrSc. (1904-1977).
Uskuteèní se koncerty v Brnì, ale i ve 14 mìstech ÈR, sbormistøi se setkají bìhem
sympozia Tvùrèí sbormistrovská dílna - Horizonty dìtské sborovì pìvecké interpretace
v evropském dialogu aj. Bude pøedána Cena F. Lýska za r. 2003.
Kontakt: Spoleènost Frantika Lýska, Z Kotláøská 4, 602 00 Brno, tel. 541 211 795,
e-mail: zskotlar@sky.cz (Mgr. Dvoøáková), dalí informace www.brno2004
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