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CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA

Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955
e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-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@nipos-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@drama.cz
Dramatická výchova
kurzy DV, Tvoøivá dramatika (odborný èasopis - redakce)
mezioborová dílna Tvorba-tvoøivost-hra

Dìtské pìvecké sbory
Lea ebeová
tel.: 221 507 966, e-mail: sebesova@nipos-mk.cz
Dìtské pìvecké sbory
celostátní pøehlídky a soutìe, Klub sbormistrù
Scénický tanec
Jiøí Lössl

Folklor
Jana Rychtová

Výtvarná výchova
Zdena Synecká

Mladé divadlo
Karel Tomas

tel.: 221 507 967, e-mail: lossl@nipos-mk.cz
Dìtský a dospìlý scénický tanec
Kutná Hora, Tanec, tanec..., vzdìlávání
tel.: 221 507 964-5, e-mail: rychtova@nipos-mk.cz
Dìtský a dospìlý folklor
celostátní pøehlídky, vzdìlávání
tel.: 221 507 966, e-mail: synecka@nipos-mk.cz (pondìlí - ètvrtek)
Dìtské výtvarné aktivity
trienále celostátní pøehlídky, vzdìlávání
tel.: 221 507 970, e-mail: tomas@nipos-mk.cz
Studentské a experimentální divadlo, sekretariát AITA/IATA
Prima sezóna, rámkùv Písek, Setkání mladého divadla umperk

Kormidlo si mùete objednat v elektronické podobì na adrese
kormidlo@nipos-mk.cz, uetøíte nám tím náklady na tisk a potovné.
KORMIDLO è. 2/2005 (è. 49) - informaèní bulletin Centra dìtských aktivit v NIPOS-ARTAMA - pøipravili
Jaroslava Macková, Jakub Hulák, Jiøí Lössl, Jaroslav Provazník, Zdena Synecká, Lea ebeová, Alena
Crhová - Adresa Centra dìtských aktivit: NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 20 Praha 2,
e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, tel.: 221 507 968, fax: 221 507 955 - Praha srpen 2005 - Èíslo registrace
MK ÈR E 13461.
2

KØIOVATKY

TVORBA-TVOØIVOST-HRA

12. celostátní dílna komplexní estetické výchovy
Jeviovice 13. - 16. øíjna 2005
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA
Spolupoøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku Praha a Moravské zemské muzeum Brno
Spolupráce: katedra výchovné dramatiky DAMU, Praha, Z Jeviovice
Kadoroèní tvùrèí dílna, která je svou koncepcí a zamìøením ojedinìlá, je urèená
vedoucím souborù a skupin vech typù: dramatických, literárních, recitaèních,
výtvarných, hudebních (vèetnì dìtských pìveckých sborù), pohybových a taneèních,
ale i pedagogùm rùzných typù kol - mateøských, základních a støedních a také
pedagogùm a studentùm vysokých kol pedagogického i umìleckého smìru, uèitelùm
ZU, vychovatelùm kolních druin a klubù, pracovníkùm center volného èasu a domù
dìtí a mládee, a vem ostatním, kteøí pracují s dìtmi a mladými lidmi a hledají
inspiraci a nové podnìty. Smyslem této celostátní dílny, která se koná u od roku
1993, je spoleènì hledat pøi praktických èinnostech styèné body mezi rùznými oblastmi
tvoøivé hry s dìtmi a mládeí a monosti jejich propojování i doplòování, ale souèasnì
i hledání specifik jednotlivých oborù. Dílna tak mùe být inspiraci jednak pro ty uèitele,
kteøí by rádi zaèlenili dramatickou výchovu nebo její metody do kolního vzdìlávacího
programu, ale zejména pro ty, kteøí promýlejí vazby mezi pøedmìty, respektive obory
vzdìlávací oblasti Umìní a kultura v RVP pro základní vzdìlávání a RVP pro
gymnaziální vzdìlávání.
Jednotlivé tøídy na celostátní dílnì povedou v tomto roce opìt zkuení odborníci z celé
republiky. Kadá skupina bude vedena vdy dvìma lektory - lektorem dramatické
výchovy a lektorem dalího oboru.
Lektorské tandemy:
n Tøída zamìøená na literární a dramatickou výchovu: HANA VEJDOVÁ (ZU a M
Klatovy) a ALENA PALARÈÍKOVÁ (ZU erotín, Olomouc).
n Tøída zamìøená na hudební a dramatickou výchovu: LENKA POSPÍILOVÁ (Z
s rozíøenou výukou hudební výchovy, Praha 9) a JANA MACHALÍKOVÁ (DDM
Pøemylenská, Praha 8).
n Tøída zamìøená na výtvarnou a dramatickou výchovu: MILADA SOBKOVÁ (DDM
umperk) a VERONIKA RODRIGUEZOVÁ (CVÈ Ulita - poboèka DDM Kyjevská,
Brno).
n Tøída zamìøená na pohybovou a dramatickou výchovu: ANNA CAUNEROVÁ
(pedagog pohybové výchovy, Bratislava, spolupracovník Centra dìtských aktivit
v ARTAMÌ) a RADEK MARUÁK (katedra výchovné dramatiky DAMU a katedra
primární pedagogiky PdF UK, Praha).
Kurzovné pro úèastníky dílny: 900 Kè (pro studenty prezenèního studia a øádné èleny
STD 20% sleva, tedy 720 Kè).
Dílna je akreditována MMT ÈR pod èíslem: 29 430/2003-25-173.
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Zvlátností této celostátní dílny je to, e se kadý rok koná v jiném místì Èech nebo
Moravy. Místo konání se pak stává tematickým východiskem pro dílnu a její námìt.
Pøi jeho volbì je vìtinou dùleitá u lokalita sama. Roli èasto hrají vzhled, dispozice
a atmosféra objektù a míst (v pøedchozích dílnách to byly napø. støedovìké opevnìní
mìsta Polièka, hrad Sloup vytesaný do skály, románsko-gotická bazilika v Tøebíèi,
renesanèní mìsto Telè) nebo okolní krajina (rybník Vajgar v Jindøichovì Hradci, Polná
se zbytky tvrze, ghetta a idovského høbitova a nedalekým lomem). Kadé místo v sobì
nese i stopy událostí a pøíbìhù, je se v nìm nebo kolem nìj mohly odehrát nebo
skuteènì odehrály (útrek noèního rozhovoru fiktivních postav v oknì litomylského
renesanèního zámku; povìst o uøezaných uích køesanù, které po tatarském obléhání
zùstaly u tramberka) a také stopy historických nebo fiktivních postav, které pro nás
mohou, jsme-li k místu dostateènì vnímaví, oít (Vítek z Prèice, který pøed hradbami
Jindøichova Hradce rozdìlil vítkovské panství mezi svých pìt synù). Námìt dílny je
tedy lektory a organizátory volen vdy tak, aby byl dostateènì motivující a inspirující,
aby dával monost rùzných úhlù pohledu a zpracování a v ideálním pøípadì aby v sobì
nesl i metaforu, kouzlo nebo tajemství, které by dokázalo úèastníkùm zprostøedkovat
záitek výjimeènosti. Jinak tomu nebude ani letos v Jeviovicích na jiní Moravì.

JEVIOVICE

Jeviovice se objevují v písemných pramenech poprvé v roce 1289,
kdy je drel Kuna z Obøan, pøedek pánù z Kuntátu a z Jeviovic.
A právì ti si zde postavili na pøelomu 13. a 14. století pevné sídlo.
Hrad byl vybudován NA MÍSTÌ PRAVÌKÉHO SÍDLITÌ v severní
èásti mìsta na pøíkrém ostrohu nad levým bøehem Jeviovky. Rod
se ve 14. století velmi rozrostl, take jeviovické zboí bylo vdy
rozdìleno na více dílù. Z jeviovických Kuntátù neblaze proslul na pøelomu 14. a 15.
století svými loupeemi HYNEK, ZVANÝ SUCHÝ ÈERT. Stal se i hejtmanem na Znojmì, které uhájil proti Uhrùm a Rakuanùm a posléze získal hrad Rabtejn.
V husitství se staly Jeviovice batou husitù, jejich stoupencem byl zejména Sezima z Kuntátu a z Jeviovic. Proto byl hrad v r. 1421 rakouským vévodou Albrechtem
dobyt a rozboøen a Sezima z Kuntátu odveden do zajetí do Vídnì. Dnes se z hradu
zachovaly jen nepatrné zbytky. Starý hrad nebyl nikdy obnoven, jako pustý se uvádí
od roku 1448.
Po ZNIÈENÍ STARÉHO HRADU v roce 1421 si Zajímaèové z Kuntátu postavili
na protìjím kopci nový hrad, dnení Starý zámek, který se poprvé pøipomíná roku
1432. Zanedlouho, roku 1468, odolal nový hrad pokusu o dobytí vojskem uherského
krále Matyáe Korvína. Jeviovická vìtev pánù z Kuntátu pøestavìla hrad v 16. století na RENESANÈNÍ ZÁMEK; ten pak drela a do svého vymøení po meèi v roce
1587, kdy jej dìdièka Kateøina odkázala kníatùm z Münsterberka. V jejich vlastnictví
byl zámek opìt a do vymøení rodu v roce 1649. Císaø pak zámek i s panstvím prodal Ludvíku Raduitovi de Souches, který si získal skvìlé renomé obranou Brna proti
védùm. On a jeho potomci se zaslouili o dalí, ranì barokní pøestavby zámku.
K pùvodní stavbì pøibyla dvì jednopatrová køídla a byla obnovena zámecká kaple.
Tato podoba zùstala Starému zámku dodnes. Nìkteré stavební úpravy na zámku
provedla v 19. století i hrabata Ugarte, která vlastnila zámek v letech 1736 - 1879.
V jeho drení se støídali rùzní majitelé, kteøí jej vak na pøelomu 19. a 20. století pøe4
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stali obývat a pøesídlili do Nového zámku na druhé stranì Jeviovic. NOVÝ ZÁMEK
z 2. poloviny 19. století je patrová obdélníková budova s bohatì èlenìnými
a zdobenými fasádami a s hranolovou vìí s cimbuøím. Okolo zámku je rozsáhlý park
a v nìm CYKLUS MATTIELLIHO MYTOLOGICKÝCH SOCH z poloviny 18. století,
které sem byly v roce 1879 pøeneseny z louckého klátera.
Na Starém zámku je dnes expozice Moravského zemského muzea vìnovaná historickému vývoji Jeviovicka, lidovému nábytku (MALOVANÉ TRUHLY, skøínì, SPINÍ
ALMÁRKY, postele ) a UMÌNÍ SKALNÍCH MALEB (repliky jeskynních maleb mladopaleolitických lovcù tzv. franko-kantabrijského stylu z Lascaux, Altamiry apod., repliky skalních maleb a rytin z centrální Sahary, repliky skalních maleb severní Austrálie); v zámecké kapli je také depozitáø historických hudebních nástrojù (je tu umístìno na 40 kusù klávesových hudebních nástrojù ze sbírek hudebního oddìlení Moravského zemského muzea - klavíry a jejich pøedchùdci, VARHANY, harmonia, cembala a klavichordy, dva malé cestovní klavírky, TERPODION, hudební nástroj z roku
1816 pohánìný mechanikou ve stylu lapacího icího stroje, a KLAVIORGANUM z poèátku 19. století).
K zámku vede v sedmimetrové výce tøíobloukový, patrnì cihlový pøíjezdní MOST
pøes pøíkop v délce 14,5 metru a íøce 3,5 metru. Vzepìtí obloukù je asi 5 metrù.
V mostním pilíøi jsou dva prostory - jeden pøístupný prùlezem, druhý nìkolika schody
a dveømi ze západní strany. V Jeviovicích je jetì dalí, tentokrát zcela jistì cihlový
most o jednom oblouku v hrázi zøejmì NEJSTARÍ EVROPSKÉ PØEHRADY z roku
1897. Poblí je i tøetí, plochý kamenný zdìný most, který je vyzdoben vápencovými
krápníèky.
V roce 1990 bylo historické jádro Jeviovic vyhláeno mìstskou památkovou zónou.
Z ohlasù na pøedchozí roèníky celostátních dílen Tvorba-tvoøivost-hra:
Absolvovala jsem nìkolik semináøù (pokud dobøe poèítám, tak pìt) a nemohu øíci
ani o jednom, e by mì zklamal nebo dokonce otrávil, e by mi nedal nìco nového
nebo nìèím nepøekvapil Kdy u jsme u výbìru míst - je vidìt velká peèlivost
pøi vybírání. A jsme byli na samotì uprostøed lesù, nebo v centru mìsta, vdycky
mìlo místo nebo jeho okolí nìco kouzelného, výjimeèného, pro co stálo za to tam být
a nìco se o nìm dozvìdìt 
Pro ty, kdo o tìchto dílnách slyeli, a nevìdí, zda jet, èi nejet, chci øíct, e se zde
nedozvìdí konkrétní rady jak a co ve výuce - co ani není smyslem tìchto dílen
Ale mohou sami na sobì zakusit cosi, co je posune blí k dìtem a vstøíc tvùrèí atmosféøe a taky vstøíc toleranci, která vyplývá ze samotného setkávání skupin na závìr,
ze setkávání rùzných pohledù, z toho, e toté proíváme a vidíme rùznì 
Jsem toho názoru, e rozhodne-li se nìkdo jezdit pravidelnì na tuto dílnu, mìl by si
vyzkouet práci v rùzných skupinách. Poznává tak rùzné pøístupy práce jednotlivých
lektorù, a i kdy se v principu shodují vichni, rùzné zamìøení skupin je pøinejmením obohacující a objevné.
Pokud máte zájem se dílny zúèastnit, zalete pøihláku co nejrychleji na adresu:
Centrum dìtských aktivit v ARTAMÌ, k rukám Jaroslava Provazníka, NIPOS, Blanická 4,
P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 966-9 nebo na e-mailové adresy:
std@drama.cz nebo artama.dc@nipos-mk.cz.
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ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
na 12. celostátní dílnu Tvorba-tvoøivost-hra
13. - 16. øíjna 2005, Jeviovice
Jméno a pøíjmení: ..................................................................................................
Adresa: ..................................................................................................................
.................................................................

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

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

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

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

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

kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi a mládeí: ..............................................
.............................................................................................................................
Zajímám se o práci ve skupinì zamìøené pøedevím na:

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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16. celostátní dílna støedokolské dramatiky a mladého divadla
20. - 23. øíjna 2005, Kulturní dùm Bechynì

Poøádají: NIPOS-ARTAMA, Sdruení pro tvoøivou dramatiku, obèanské sdruení
Tatrmani a Kulturní dùm Bechynì
Nahlíení je otevøené vem zájemcùm o støedokolské a mladé divadlo a dramatickou
výchovu s dospívajícími - vedoucím mladých divadelních souborù, uèitelùm, studentùm
a dalím, kteøí o práci s mladým souborem zatím jen uvaují.
Jde o setkání souborù a dalích zájemcù z celé ÈR, které zahrnuje pøedevím
pøehlídku inscenací mladých divadelních souborù
spoleèná povídání o pøedstaveních s vedoucími a èleny souborù a pøizvanými lektory
tvùrèí spolupráci mezi èleny souborù a dalími úèastníky v doplòkových dílnách
vzájemnou výmìnu zkueností a inspiraci do dalí práce
Nahlíení se zúèastní nìkolik vybraných souborù, které budou mít monost prezentovat
pøed svými vrstevníky výsledky své divadelní práce, zároveò 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.

V rámci pøehlídky mimo jiné vystoupí:
HOP-HOP, ZU Ostrov (ved. Irena Konývková)
I. Konývková a èlenové souboru: Jako na molu
soubor a I. Konývková podle K. H. Máchy: Veèerní máj
KØÍALY, ZU Klatovy (ved. Hanka vejdová)
G. Rodari - H. vejdová, E. tichová, Z. vejda a soubor: Kam vede ta cesta?
KANDY I., CVÈ Luánky Brno (ved. Eva rotová, Tomá Doleal)
O. Wilde - soubor: Straidlo
PAN CHICITOS, ZU erotín Olomouc
soubor: Omnis lucem suam habet
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Divadelní studio ÈASUMÁLO, Klub Klamovka, Praha 5
T. Pratchett - T. Mudrová: Sekáè
Jako hosté vystoupí v rámci pøehlídky studenti JAMU v Brnì.
(Program bude prùbìnì upøesòován na internetových stránkách www.drama.cz
a www.nipos-mk.cz/artama)
Nahlíení 2005 bude zahájeno ve ètvrtek 20. øíjna veèer prezencí úèastníkù a úvodním
pøedstavením. Závìr pøedpokládáme v nedìli 23. øíjna brzy odpoledne.
Lektory diskusí letoního Nahlíení budou MARIE POESOVÁ, lektorka semináøù
dramatické výchovy, a FRANTIEK ZBORNÍK, reisér a divadelní autor.
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 150 - 200 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@nipos-mk.cz, fax: 221 507 955, pokud mono do 30. záøí 2005.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA NA

2005

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 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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ZÁKLADY DÌTSKÉHO DIVADLA

Celoroèní cyklus praktických semináøù zamìøených
na vybrané aspekty divadla s dìtmi a mládeí
listopad 2005 - kvìten 2006, Praha
Poøádají: NIPOS-ARTAMA a Sdruení pro tvoøivou dramatiku
Osmidílný víkendový kurz urèený pro vechny zájemce z øad zkuenìjích i ménì zkuených vedoucích dìtských a mladých divadelních souborù èi dramatických kroukù,
uèitelù a dalích pedagogických pracovníkù èi studentù pedagogických oborù, kteøí mají
zájem o divadelní práci s dìtmi nebo mládeí, ale zatím jim chybí dostatek praktických
zkueností k budování jevitního tvaru. Kurz je zamìøen na kolní i mimokolní divadlo
a je proto vhodný pro pedagogy Z, S, ZU, CVÈ, DDM a dalích institucí.
Základní podoba kurzu vychází z pøedchozích tøí cyklù, které probìhly v letech 1999-2004
s hlavními lektory Irenou Konývkovou, Radkem Maruákem a Romanem Èerníkem.
Hlavní lektorkou nového cyklu bude dalí významná osobnost dìtského divadla
a dramatické výchovy: EMA ZÁMEÈNÍKOVÁ, uèitelka LDO ZU Na Støezinì v Hradci
Králové a Konzervatoøe Pardubice, vedoucí úspìných dìtských a mladých souborù
a lektorka mnoha semináøù dramatické výchovy, divadla a pøednesu. Bude provázet
úèastníky celým cyklem a bude lektorkou hlavních pøedmìtù.
Lektory dalích praktických blokù budou výtvarnice a scénografka RENÁTA PAVLÍÈKOVÁ-VOSECKÁ, spolupracovnice Divadla bratøí Formanù, souboru Buchty
a loutky a mnoha dalích divadel, LUDÌK RICHTER, loutkáø, reisér, scénárista
a divadelní teoretik, a JIØÍ VYOHLÍD, loutkoherec, muzikant a reisér Divadla DRAK
Hradec Králové.
Osm víkendových setkání bude propojovat spoleèná pøíprava divadelní inscenace,
od hledání námìtu a po koneènou realizaci. Paralelnì s touto prací budou mít
úèastníci monost prùbìnì konzultovat pøípravu své vlastní inscenace s dìtmi èi
mládeí.
Jednotlivá setkání budou prùbìnì prostupovat tyto okruhy:
Metodika práce s dìtským souborem
Hlavní pøedmìt kurzu seznamující úèastníky v praktických cvièeních a improvizacích
se základními metodami práce v dìtském divadle.
Dramaturgie dìtského divadla a literatura jako východisko inscenaèní práce
Dramaturgická pøíprava textu pro dìtské a mladé divadlo. Základní orientace v dìtské
literatuøe a dramatice, práce s rùznými typy literární pøedlohy.
Materiál, pøedmìt a loutka
Praktická dílna smìøující k hledání moností uplatnìní postupù loutkového divadla
v inscenaèní práci s dìtským èi mladým souborem
Scénografie
Struèné uvedení do divadelní scénografie s ohledem na specifika dìtského a mladého
divadla. Scénický prostor a svìtlo v divadelní inscenaci.
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Rytmus, zvuk a hudba
Monosti a zákonitosti pouití hudby a zvuku v dìtském divadle, zvukový plán divadelní
inscenace.
Herectví a reie s dìtským souborem
Základy hereckého vedení a reie v divadle hraném dìtmi.
K inspiraci poslouí nìkolik vystoupení pøizvaných dìtských souborù a diskuse o jejich
inscenacích.
Místo konání kurzu: Centrum tvoøivé dramatiky Praha (Arabská 681/20, Praha 6).
Termíny: 11. - 13. listopadu, 9. - 11. prosince, 20. - 22. ledna, 10. - 12. února, 24. - 26.
února, 17. - 19. bøezna, 21. - 23. dubna, 19. - 21. kvìtna (zmìna vyhrazena)
Èasový rozvrh jednotlivých setkání: pátek 18.00 - nedìle 12.30 (úprava moná dle
spoleèné dohody).
Kurzovné: 2 600 Kè
Cyklus Základù dìtského divadla je akreditován MMT pod è. 32 414/2003-25-286.
Pokud máte o kurz zájem, polete vyplnìnou závaznou pøihláku do 14. øíjna 2005
na adresu Jakub Hulák, ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, e-mail:
hulak@nipos-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 a divadelních fakultách).

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
NA CYKLUS ZÁKLADY DÌTSKÉHO DIVADLA
Jméno a pøíjmení: ..................................................................................................
Adresa: ..................................................................................................................
.................................................................

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

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

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

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

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

kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi a mládeí: ............................................
...............................................................................................................................
Absolvované semináøe nebo dílny dramatické výchovy, popø. studium:
Datum

Podpis
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DRAMATURGICKÁ DÍLNA
Praha 25. - 27. listopadu 2005

Poøádají: NIPOS-ARTAMA a Sdruení pro tvoøivou dramatiku
Dílna je urèena pro vechny zájemce z øad vedoucích dìtských a mladých divadelních
souborù, pedagogù vech typù kol, zkuenìjích i zaèáteèníkù.
Náplní dílny je spoleèná práce na rozpracovaných námìtech, textech èi dramaturgickoreijních koncepcích zamýlených èi pøipravovaných inscenací s dìtským èi mladým
divadelním souborem. Lektorem dílny je LUDÌK RICHTER, loutkáø, reisér, scénárista
a divadelní teoretik.
Dílna probìhne ve dnech 25. - 27. listopadu (od páteèního veèera do nedìlního poledne) v Centru tvoøivé dramatiky Praha (Arabská 681/20, Praha 6). Úèastnický poplatek
èiní 350 Kè, pro studenty denního studia a èleny STD 250 Kè. Mimopratí úèastníci
mohou pøespat zdarma pøímo v objektu CTD ve vlastním spacím pytli.
Pro efektivní práci v dílnì je tøeba, aby nám úèastníci vèas poslali své námìty èi rozpracované texty a peèlivì vyplnili údaje o pøedloze. Zaslané materiály a údaje pøedem poskytneme lektorovi a dalím úèastníkùm dílny. Do dílny je mono se pøihlásit
i bez vlastního textu - v tom pøípadì staèí poslat pøihláku bez vyplnìných údajù
o pøedloze. Pøihláky i texty posílejte do 14. øíjna na adresu Jakub Hulák, ARTAMA,
Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, fax: 221 507 955.

HERECKÁ PRÙPRAVA
leden - kvìten 2005, Praha

Kurz pro vedoucí dìtských a mladých divadelních souborù a uèitele dramatické výchovy
Poøádají: NIPOS-ARTAMA a Sdruení pro tvoøivou dramatiku
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 nebo mladým souborem. Je urèen zejména 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, základních kurzù dramatické výchovy pro uèitele èi vysokokolského studia v oboru.
Kurz bude zahájen 20. ledna 2006 a bude probíhat vdy jednou za mìsíc od páteèního
veèera do nedìlního poledne celkem v pìti víkendech. Plánované termíny: 20. - 22.
ledna, 24. - 26. února, 17. - 19. bøezna, 21. - 23. dubna, 19. - 21. kvìtna.
Lektorka kurzu: HANA FRANKOVÁ, hereèka a reisérka divadla Dagmar Karlovy Vary
a vedoucí celostátních dílen a semináøù.
Místo konání: Centrum tvoøivé dramatiky Praha, Arabská 681/20, Praha 6 (s moností
noclehu zdarma). Kurzovné: 1 500 Kè. Pøihláky pøijímáme do vyèerpání volných míst.
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@nipos-mk.cz, pøíp. faxem na è. 221 507 955, nejpozdìji do 9. prosince 2005.
11

DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA NA DRAMATURGICKOU DÍLNU
Jméno a pøíjmení: ........................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................
................................................................. PSÈ: ........................................................
Datum narození: .....................................
Telefon domù: ......................................... Telefon do zam.: ......................................
Mobilní telefon: ....................................... E-mail: .....................................................
Zaøízení, kde pracuji s dìtmi nebo s mládeí:
Pracuji se souborem:
Titul (pracovní název) hry nebo dramatizace, na ní pracuji:
Pøedloha èi námìt:
Autor (celé jméno):
Název knihy, z ní text pochází:
Pøekladatel / sestavovatel (v pøípadì sborníku èi zahranièního autora):
Nakladatel knihy:

Rok a místo vydání:

Datum

Podpis

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA NA KURZ HERECKÁ PRÙPRAVA
Jméno a pøíjmení: ........................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................
................................................................

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

Datum narození: .....................................
Telefon domù: ......................................... Telefon do zam.: ......................................
Mobilní telefon: ....................................... E-mail: .....................................................
Zaøízení, kde pracuji s dìtmi nebo s mládeí:
Absolvované semináøe nebo dílny dramatické výchovy, popø. studium:
Datum

Podpis
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VYSOKOKOLSKÉ STUDIUM
DRAMATICKÉ VÝCHOVY
Katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty AMU otevírá v roce 2006 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 interní (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 a dílen.
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:
První kolo (termín konání: 16. - 17. února 2006):
A) Pøednes pøedem pøipravené básnì nebo prózy, pøípadnì divadelního monologu
v rozsahu do pìti minut a jeho variace.
B) Vìdomostní test.
C) Písemná práce týkající se problematiky dramatické výchovy, její téma bude zadáno
na místì.
Druhé kolo (termín konání: 4. - 5. kvìtna 2006):
D) Vypracování domácí písemné práce, v ní má uchazeè prokázat schopnost
analyzovat a interpretovat umìlecký text a schopnost uvaovat o nìm jako o zdroji
pro divadelní a interní dramatickovýchovnou práci. Konkrétní zadání bude zasláno
kadému uchazeèi ihned po úspìném absolvování 1. kola.
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E) Pohovor zamìøený na zjitìní motivace, zkueností a pøedbìné informovanosti
èi orientovanosti uchazeèe v problematice dramatické výchovy, divadla, krásné
literatury (s dùrazem na literaturu pro dìti a mláde) a v pedagogickopsychologických 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).
F) Praktická talentová zkouka zamìøená na zjiování pøedpokladù pro divadelnì
kreativní a pedagogickou práci v dramatických hrách zadávaných a vedených
zkouejícími a na pohybovì hudební dovednosti.
Termín podání pøihláek: do 12. prosince 2005.
Dalí informace lze najít na http://www.amu.cz/?r_id=766.

PUBLIKACE

Publikace si mùete objednat na adrese: NIPOS, 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.nipos-mk.cz/st_publikace.asp a na
ardrese www.drama.cz
Hana Budínská: Hry pro est smyslù
Kartotéka pro loutkáøe i neloutkáøe, kteøí si umìjí hrát s dìtmi. (50 Kè)
Josef Mlejnek: Dìtská tvoøivá hra
Nové vydání populární publikace, která patøí ke zlatému fondu èeské dramatickovýchovné literatury. (40 Kè)
Eva Machková: Metodika dramatické výchovy
Základní pøíruèka pro uèitele dramatické výchovy na vech typech a stupních kol,
pro vychovatele a vedoucí dìtských divadelních, loutkáøských a recitaèních kolektivù. (40 Kè)
Eva Polzerová: Pohybová prùprava jako souèást dramatické výchovy (Prùprava dìtí mladího kolního vìku)
Pøíruèka obsahující cvièení, hry a metodické øady nabízí uèitelùm promylenou koncepci pohybové prùpravy. (20 Kè)
Krista Bláhová: Uvedení do systému kolní dramatiky
Systematická pøíruèka dramatické výchovy pro pedagogy Z, ZU apod. a vedoucí
dìtských kolektivù. (30 Kè)

DENÍK DÌTSKÉ SCÉNY 2005
Vem zájemcùm, kteøí letos nemìli monost zúèastnit se celostátní pøehlídky Dìtská
scéna, nabízíme zaslání kompletu vech sedmi èísel pøehlídkového zpravodaje (zdarma).
Kontakt: Jakub Hulák, ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, e-mail:
hulak@nipos-mk.cz, tel.: 221 507 969, fax: 221 507 955.
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KLUB SBORMISTRÙ

Podzimní víkendové setkání
4. - 6. bøezna 2005, Hradec Králové
Poøádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s DPS Jitro Hradec Králové.
Lektoøi: MIROSLAV KOLER, prof. dr. JIØÍ SKOPAL, Mgr. JIØÍ SKOPAL
Semináø má akreditaci MMT è. 29 429/2003-25-172
Pøedpokládaný úèastnický poplatek cca 650 Kè zahrnuje ubytování a kurzovné
(bez stravování).
(V pøípadì vìtího poètu pøihláených je moné, e cenu úèastnnického poplatku
budeme moci sníit.)
Pøihláku zalete nejpozdìji do 10. øíjna 2005 na níe uvedenou adresu.
Kontakt: Lea ebeová, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel. 221 507 967, e-mail sebesova@nipos-mk.cz
Upozornìní: V pøípadì pozdního odhláení ze semináøe vám bude úètován stornopoplatek ve výi náhrady vzniklých nákladù.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
na podzimní víkendové setkání Klubu sbormistrù,
4. - 6. listopadu 2005, Hradec Králové
Jméno a pøíjmení: ................................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................
...........................................................

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

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

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

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

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

Úèastnický poplatek uhradím (nejpozdìji do 15. øíjna 2005)
n zalete sloenku
n fakturu zalete na adresu
...
Datum:

Podpis:
15
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POHYBOVÁ A TANEÈNÍ VÝCHOVA

PUBLIKACE

Publikace si mùete objednat na adrese: NIPOS, 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.nipos-mk.cz/st_publikace.asp
Jan Málek: Eèe si zazpívám
15 lidových písní z Èech a Moravy v úpravì pro kolní pìvecké sbory
s doprovodem zobcové flétny (soprán, alt) a kytary nebo s doprovodem klavíru,
1. vydání, NIPOS-ARTAMA Praha, 2004, 34 stran, cena: 70 Kè
Alena Tichá: Hlasová výchova v dìtském sboru prostøednictvím her
a motivací
NIPOS-ARTAMA Praha, 2004, 95 stran, cena: 35 Kè
Èestmír Staek: Hudebnì pìvecký kurs pro dìtské pìvecké sbory a jejich
pøípravná oddìlení, metodika
IPOS-ARTAMA Praha, 2000, 19 stran, cena: 45 Kè
Èestmír Staek: Hudebnì pìvecký kurs pro dìtské pìvecké sbory a jejich
pøípravná oddìlení, noty
IPOS-ARTAMA Praha, 2000, 91 stran, cena: 25 Kè
Zdenìk Pololánik: Koledy, dvì pásma vánoèních koled
pro jednohlasný a dvouhlasný sbor s prùvodem varhan (klavíru)
NIPOS-ARTAMA Praha, 1997, 18 stran, cena: 35 Kè
Krása jednohlasu - sestavili Alois Motýl, Jaroslava Macková
sborník jednohlasých písní s doprovodem pro dìtský sbor
IPOS-ARTAMA Praha, 97 stran, cena: 35 Kè
Emil Hradecký: Sbory a sborky pro kluky a holky
sborník skladeb pro dìtské sbory, 1. vydání
NIPOS-ARTAMA, 2004, 53 stran, cena: 65 Kè
Miroslav Raichl: Zahrajte tu mou, pásmo lidových písní pro dìtský sbor a klavír
IPOS-ARTAMA Praha, 1997, 28 stran, cena: 25 Kè
P. Jurkoviè, O. Mácha, A. Tuèapský, M. Uherek: Malým zpìváèkùm - písnì
pro jednohlasý dìtský sbor - v tisku
Markéta Zádìrová-Kytýøová: Taneèní gymnastika
Kniha je shrnutím vech základních principù této taneèní disciplíny. (95 Kè)
Jarmila Kröschlová: Výrazový tanec - Taneèní tvorba
Výuka taneèní tvorby od improvizace k choreografii formou jednotlivých lekcí.
(90 Kè)
Jiøina Mlíkovská: Krajina tance
Kniha je osobním vyznáním autorky z jejího hlubokého vztahu k taneènímu
umìní a k osobnostem, které ovlivnily její tvùrèí zrání i dalí dráhu choreografky. Svým charakterem se blíí ánru memoárové literatury, ale souèasnì
je i ètivou odbornou pøíruèkou. (90 Kè)
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TANEC, TANEC... 2005

XIX. celostátní pøehlídka scénického tance mládee a dospìlých
27. - 30. øíjna, Mìstské divadlo Jablonec nad Nisou o.p.s.
SEMINÁRNÍ POBYT
Tanec, tanec je nejvýznamìjí akce v ÈR v oblasti scénického tance mládee
a dospìlých. Zahrnuje úvodní zahajovací pøedstavení, dva veèery nejzajímavìjích
choreografií z jednotlivých krajských pøehlídek, øadu interpretaèních semináøù
zamìøených pøedevím na souèasnou techniku, ale i spoleèenský swingový veèer
v divadle. 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 NIPOS-ARTAMA Praha a Taneèní a pohybové studio
Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou ve spolupráci s Mìstským divadlem
Jablonec nad Nisou o.p.s. a Sdruení pro taneèní a pohybové divadlo my.
PROGRAM
ètvrtek 27. øíjna
12.00 - 17.00
prezence úèastníkù pøehlídky
19.00
zahajovací pøedstavení: Sem tam / Divadlo Neslyím Brno
20.30
setkání úèastníkù s lektory, s techniky a s organizátory pøehlídky
pøímo v hlediti divadla
pátek 28. øíjna
10.00 - 12.00
15.00 - 17.00
19.00

interpretaèní semináøe
minisympózium I. èást
interpretaèní semináøe
minisympózium II. èást
pøehlídkový program - první programový blok

sobota 29. øíjna
10.00 - 12.00
interpretaèní semináøe
minisympózium III. èást
15.00 - 17.00
interpretaèní semináøe
minisympózium IV. èást
19.00
pøehlídkový program - druhý programový blok
21.00
swingový veèer v divadle - ukázky tancù, výuka tancù
spoleèenský veèer
nedìle 30. øíjna
10.00 - 14.00
diskusní kluby úèastníkù
10.00 - 14.00
rozborový semináø pro pedagogy
15.00
zakonèení pøehlídky
17
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PODROBNÉ INFORMACE
PØEHLÍDKOVÝ PROGRAM
Obì èásti pøehlídky jsou koncipovány jako veèerní koncerty pro jabloneckou veøejnost,
seminaristy a úèastníky.
ZAHAJOVACÍ PØEDSTAVENÍ
Sem tam / Divadlo Neslyím Brno. Zahajovací pøedstavení úzce souvisí s letoním
skrytým mottem pøehlídky a tím je komunikace. Tentokráte komunikace s lidmi, kteøí
pøili na svìt s nechtìným darem - hadicapem. Neslyící, pro které je hlavním
komunikaèním nositelem znaková øeè, se pøedstaví jako úèinkující (absolventky JAMU,
katedry výchovné dramatiky neslyících, Brno), ale zavítají mezi nás i jako diváci (áci
ze koly pro sluchovì postiené v Liberci).
V pøedmluvì Ivana Osolsobì ke knize Tichý pøístav due mùeme èíst: Znaková øeè
je øeè jako kadá jiná, vystavìná ze stejného materiálu a pracující s tým repertoárem
jako øeè nás slyících, s materiálem - a repertoárem - tìlesných pohybù. Vdy ani my,
slyící, se nedorozumíváme jinak ne vytváøením kombinací tìlesných pohybù, jedinì
s tím rozdílem, e nae choreografické kreace se odehrávají na jeviti hluboce skrytém
v naich hlasivkách a ostatních mluvidlech v prostoru témìø nepøístupném zraku, zato
vak v úplnosti pøístupném naemu jemnému a vytøíbenému netopýøímu sluchu.
Nemajíce sluch, nai prelinguálnì neslyící pøátelé na tohle jevitì nedosáhnou, je
jim hermeticky uzavøeno dokonalou eleznou oponou Mají vak k dispozici jiné
jevitì, náhradní, vìtí, namáhavìjí pro pohyb, zato tím pøístupnìjí pro pohled, pokud
je zavèas zvládnou a nauèí se vytváøet své choreografické kreace v prostoru
vymezeném pohyby paí, rukou, hlavy - zkrátka tìla, na které pøeci mají to nejsvìtìjí
právo! Nedovolme, aby i toto jevitì, tato první mluvidla jimi mohou vládnout a pro nì
je vnímavá jejich due, pro nì zùstalo uzavøeno eleznou oponou naí nedbalostí,
naí domýlivostí, naí hloupostí
INTERPRETAÈNÍ SEMINÁØE
povedou ve ètyøech samostatných prostorech ètyøi pedagogové.
Yu Shizawa - japonská taneènice, pedagoka, choreografka, její pedagogické
zkuenosti jsou provìøeny v taneèních tìlesech a kolách v Japonsku, v Monaku,
v Holandsku a jinde. Její semináø vychází z cunninghamovské zkuenosti, bude
zamìøen na práci s centrem a dùkladnì se bude vìnovat páteøi.
Martin Vraný - brnìnský taneèník, pedagog, choreograf ijící v Praze. Tanèil v BDT
Bratislava, Volksoper Wien, Rui Horta - Stage Works Mnichov, Robert Poole - Státní
divadlo Linz. Vyuèuje na rùzných workshopech, stáích a dílnách, uèil i na taneèní
konzervatoøi Brno a v TC Praha. Semináø bude vycházet z rùzných elementù tance.
Zamìøí se na budování silné techniky, podporu kreativity a objevování vlastního tìla.
Radek Maèák - skálolezec, capoerista, taneèník, pedagog. Je fascinován souvislostmi
zenu a souèasného tance. Jeho lekce jsou poznamenány lidmi, které potkal. Jeho
semináøe se zamìøí na práci s pøedstavou a vnitøním postojem.
Daniel Raèek - taneèník, pedagog, choreograf, absolvent VMU KT Bratislava, èlen
Asociácie súèasného tanca. Participoval na øadì taneèních projektù a projektù site18

POHYBOVÁ A TANEÈNÍ VÝCHOVA

specific doma i v zahranièí (Nìmecko, Rakousko, Maïarsko, Kanada, ). Semináø
souèasné techniky bude zamìøen na opìrnou funkci horních konèetin, a to pøedevím
v polohách up-side-down, tedy vzhùru nohama.
MINISYMPÓZIUM
na téma Tìlo v pohybu a pohyb v tìle povedou s pedagogy a ostatními zájemci z øad
úèastníkù ètyøi významné osobnosti.
Marie Kinsky (Paøí) - Kineziologie a její aplikace na tanec
Anna Sedlaèková (Bratislava) - Vývojové pohybové vzorce
Jitka Èemusová (Praha) - Pohyb po spirále a dynamické drení tìla
Pohled neurologa uzavøe celou skupinu pøednáek, debat a diskusí s praktickými
ukázkami.
Poznatky pøednesených pøíspìvkù budou zpracovány i písemnou formou ve Sborníku.
Pøednáky budou organizovány ve ètyøech samostatných blocích vdy se závìreènou
diskusí úèastníkù.
Seminaristé mají v letoním roce monost podle vlastního uváení pøihlásit se buï
do programu interpretaèních semináøù, nebo do programu minisympózia.
SWINGOVÝ VEÈER V DIVADLE
Tímto veèerem pokraèujeme v sérii spoleèenských pøekvapení (rockový koncert - 2003,
minikoncert pìveckého sboru a noèní prohlídka Muzea skla a biuterie - 2004). Chceme
tak vytvoøit prostor pro neformální setkání, rozpravy, diskuse, zábavu, tanec. Hudba:
Jablonecký swingový orchestr. Ukázky a výuka dobových tancù v podání taneèního studia
ZIG-ZAG Praha. Následuje tanèírna do 01.00 hod. Pro tuto událost je dobré, aby si
úèastníci pøivezli s sebou dobové obleèení. Obèerstvení zajitìno v divadelním buffetu,
kde mezi 20.30 - 21.30 hod. probìhne aukce umìleckých dìl pro oficiální hosty. Výtìek
aukce bude vìnován na rozvoj koly sluchovì postiených v Liberci.
DISKUSNÍ KLUBY
Ji pøi prezenci obdrí kadá skupina název skupiny a choreografie z veèera, kterého
se sama neúèastní jako úèinkující, ale pouze jako divák. Souèasnì skupina dostane
tzv. tematické okruhy a klíèové otázky problémù, na které by se jednotliví èlenové
skupiny v roli odborného diváka mìli zamìøit. Úlohou skupiny je pøipravit si k této
choreografii postøehy analytického charakteru tak, aby mohli zahájit k dané choreografii
diskusní klub. Cílem diskusního klubu je nauèit se pøemýlet o vidìném, formulovat
mylenky a umìt je pøednést a obhájit. Nauèit se také tolerovat postoje druhých
a spoleènì dospìt k urèitému konstatování - závìru. Tímto zpùsobem nejen dát reflexi
o vidìném, ale i dostat odezvu na pøedvedené.
OCENÌNÍ OD DIVÁKÙ
Ji pøi prezenci obdrí kadá skupina, ale také seminaristé a diváci, barevné
hlasovací lístky. Po skonèení programového veèera má kadý divák právo vhodit
hlasovací lístek k choreografii, která jej nejvíce zaujala. S výsledky ankety budou
úèastníci veøejnì seznámeni v rámci swingového veèera.
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INFORMACE O AKTIVITÁCH V REGIONU
Ve foyeru divadla bude po celou dobu akce umístìna pøenosná nástìnka, na kterou
bude moci kadý úèastník umístnit informace o dìní v regionu, ze kterého pochází.
Bude to tedy jakási burza oborových aktivit. Cílem je vìtí informovanost o dìní
v oboru v rámci rùzných regionù, abychom o sobì více vìdìli. Je tedy na vás pøivézt
informace o dìní ve vaem okolí.
Seminární poplatek 1.800 Kè zahrnuje pøíspìvek na ubytování, stravování
a umoòuje volný vstup na semináøe, diskusní klub, minisympózium, tøi veèerní
pøedstavení a swingový veèer v divadle. Nezahrnuje pojitìní a cestovní náklady.
Pøihláky zalete obratem na adresu: NIPOS-ARTAMA, Centrum dìtských aktivit, Jiøí
Lössl, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967, fax.: 221 507 955,
mobil: 602 826 775, e-mail: lossl@nipos-mk.cz
Uzávìrka pøihláek 15. záøí 2005.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na seminární pobyt XIX. celostátní pøehlídky scénického tance
Tanec, tanec... 2005
27. - 30. øíjna, Mìstské divadlo Jablonec nad Nisou o.p.s.
Jméno a pøíjmení: ..................................................................................................
Adresa: ..................................................................................................................
.................................................................

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

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

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

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

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

Soubor, v nìm tanèím nebo který vedu: ....................................................................
...............................................................................................................................
Zavazuji se, e kurzovné zaplatím v plné výi dne 27. øíjna 2005 pøi prezenci
v Mìstském divadle Jablonec nad Nisou o.p.s.
Datum

Podpis
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VZDÌLÁVACÍ PROGRAMY n SEMINÁØE n
DÍLNY n PODZIM 2005
(poslední volná místa)

PRAHA - SEMINÁØ SVÌTELNÉHO DESIGNU
Lektor: LAURENT SCHNEEGANS (FR), vystudoval divadelní techniku na INACOM
v Paøíi. Kromì divadelních svìtel a svìtelného designu k taneèním pøedstavením
se vìnuje také fotografii. Pravidelnì vede stáe divadelního svícení. Jeho práce
se svìtly je zaloena na úzké spolupráci s choreografem, kde svìtlo má pøedevím
dát vyniknout tìlu a pohybu. Nevìdomky èasto volí ivé barvy, aby pomohl divákovi
lépe proniknout do svìta pøedstavení.
Termíny a místo: 1. a 2. záøí 2005, Universal Nod, Dlouhá 33, Praha 1.
Pøihláky a podrobné informace: mkinsky@se-s-ta.cz
INSPIRATIVNÍ SEMINÁØ SWINGU, PRAHA
Lektor: ANDREW SUTTON (USA). S novou vlnou obliby swingové hudby se vrací
i zpùsoby spoleèenského tance Ameriky 30. a 40. let. Jsou to hlavnì lindy hop,
charleston, balboa a shag. Semináø bude zamìøen hlavnì na lindy.
Termíny a místo: 24. a 25. záøí 2005, v kulturním støedisku Delta, Vlastina ulice, Praha 6.
Pøihláky a podrobné informace: 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
INSPIRATIVNÍ SEMINÁØ STEPAØSKÉ TECHNIKY, PRAHA
Lektor: KIMBERLEY TIMLOCK, zkuená kanadská stepaøka, která vede svoji vlastní
skupinu, její práce se objevují v divadlech, televizi i ve filmu. Do Prahy pøijídí poprvé.
Termíny a místo: 3. øíjna 2005, v kulturním støedisku Delta, Vlastina ulice, Praha 6.
Pøihláky a podrobné informace: 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
PODZIMNÍ FANTAZIE 2005, JABLONEC NAD NISOU
Festival scénického tance a pohybového divadla
Termíny a místo: 26. øíjna 2005, Mìstské divadlo Jablonec nad Nisou o.p.s.
Pøihláky a podrobné informace: TS Magdaléna, Ludmila Rellichová, Lièí jámy 139,
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, mobil: 602 963 574.
INSPIRATIVNÍ SEMINÁØ STEPAØSKÉ TECHNIKY, PRAHA
Lektor: SAM WEBER (San Francisco) je v Praze podruhé. V souèasnosti je jedním
z nejvyhledávanìjích uèitelù moderní techniky stepu.
Termíny a místo: 12. a 13 listopadu 2005 v kulturním støedisku Delta, Vlastina ulice,
Praha 6.
Pøihláky a podrobné informace: 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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SOUÈASNÉ POHYBOVÉ TRENDY SCÉNICKÉHO TANCE, ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Lektor: LUCIE KLOSOVÁ, kompozièní tvorba, partnerská spolupráce a souèasná
technika s uitím Forsythovy metody.
Termín a místo konání: záøí 2005 a duben 2006, taneèní sál ZU Ústí nad Orlicí.
Pøihláky a podrobné informace: ZU Ústí nad Orlicí, Zlatue Bartoová, Smetanova
1500, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 465 569 550, e-mail: zus.uo@tiscali.cz
LEKTOR TANEÈNÍ VÝCHOVY PRO DÌTI, RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU
Lektor: LENKA VANDOVÁ, EVA BLAÍÈKOVÁ, LUDMILA BATTÌKOVÁ, BLANKA
KADLECOVÁ, TOMÁ KOLAFA, JIØÍ LÖSSL a dalí.
Termíny a místo: záøí 2005 a èerven 2006, taneèní sál Pohybového studia Magdaléna
Rychnov u Jablonce nad Nisou.
Pøihláky a podrobné informace: TS Magdaléna, Ludmila Rellichová, Lièí jámy 139,
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, mobil: 602 963 574.
METODIKA STEPU, PRAHA
Lektor: ZDENÌK PILECKÝ
Základními typy úderové techniky a jejich zavedené vazby. K semináøi je zpracován
písemný podklad.
Termíny a místo: øíjen 2005 - leden 2006, v kulturním støedisku Delta, Praha 6.
Pøihláky a podrobné informace: 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

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA PODZIM 2005
Jméno a pøíjmení: ..................................................................................................
Adresa: ..................................................................................................................
.................................................................

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

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

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

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

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

Pøihlauji se na semináø
(doplòte celý název vzdìlávací akce, o kterou máte zájem)
Datum

Podpis

Pøihláku odelete obratem na kontaktní adresu nebo na adresu NIPOS-ARTAMA,
Jiøí Lössl, Centrum dìtských aktivit, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.:
221 507 967, e-mail: lossl@nipos-mk.cz
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11. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA
VÝTVARNÝCH PRACÍ DÌTÍ A MLÁDEE
14. - 16. øíjna 2005 v Èeském Krumlovì

Vernisá výstavy a rozborový semináø - døíve JIHLAVA
Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá Národní informaèní
a poradenské støedisko pro kulturu, útvar ARTAMA ve spolupráci s OS Krumlovská
inspirace, správou Státního hradu a zámku v Èeském Krumlovì a STD.
Omlouváme se za týdenní posun rozborového semináøe na 14. - 16. øíjna a vernisáe
pøehlídky na sobotu 15. øíjna 2005. Øeditel Státního hradu a zámku v Èeském
Krumlovì nás poádal o tuto zmìnu termínu z technických dùvodù.
PROGRAM:
Pátek 14. øíjna
19.00

Zahájení semináøe v Mincovnì Státního hradu a zámku
v Èeském Krumlovì.
Barokní divadlo a iluze - spoleèná prohlídka èeskokrumlovského
barokního divadla s výkladem dr. Pavla Slavka, øeditele zámku.
Doplnìno pøednákou o fenoménu barokního divadla.

Sobota 15. øíjna
10.00
Otevøení výstavy v Mincovnì Státního hradu a zámku
pro individuální prohlídku.
10.30

Slavnostní zahájení vernisáe výstavy.
multimediálním výstupem ákù ZU Police nad Metují.
Zahajovací projevy zástupcù MK, mìsta Èeského Krumlova, NIPOS
a kurátorù výstavy. Pøedání cen poroty.

15.00

Rozborový semináø k vystaveným výtvarným pracím
povedou kurátoøi. Diskuse.

20.00

Digitální iluze, pøednáka s ukázkami. Z. Øezníková, J. Deml.

22.00

Zadání nedìlní tvùrèí dílny - Krumlov, mìsto iluze.
dr. Vanèát, Mgr. Synecký.

Nedìle 16. øíjna
11.00
Tvùrèí dílna Krumlov, mìsto iluze v Mincovnì.
13.00

Pøedpokládané ukonèení semináøe.

V rámci semináøe budou prezentovány výstupy ze semináøù lektorského oddìlení
Národní galerie v Praze - Digitální fotografie a její vyuití ve výtvarné výchovì,
S nohama v potoce a hlavou v oblacích s Miloem ejnem a dvì dílny pro dìti, konané
pøi Mezinárodním bienále souèasného umìní ve Veletrním paláci v Praze.
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Semináø má akreditaci MMT è. 29429/2003-25-172.
Úèast je podmínìna úèastnickým poplatkem 1 100 Kè (ubytování + kurzovné).
Je urèen úèastníkùm pøehlídky, ale i dalím zájemcùm z øad pedagogické veøejnosti.
Ubytování pro úèastníky zajitìno.
Pokud jste u odeslali do ARTAMY pøedbìnou pøihláku, poèítáme s vámi a není
tøeba se znovu pøihlaovat.
Dalí pøihláky polete nejpozdìji do 3. øíjna 2005 na adresu: Zdena Synecká, Centrum dìtských aktivit, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2,
nebo e-mail: synecka@nipos-mk.cz
Podrobné informace najdete na www.nipos-mk.cz/krumlov

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
na rozborový semináø
k 11. celostátní pøehlídce výtvarných prací dìtí a mládee
14. - 16. øíjna 2005, Èeský Krumlov 2005
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:
Úèastnický poplatek uhradím

n zalete sloenku
n fakturu zalete na adresu
...

Datum:

Podpis:
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