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DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA

DÌTSKÁ SCÉNA 2006

35. celostátní pøehlídka dìtského divadla
Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù
Trutnov 16. - 22. èervna 2006
Z povìøení a za finanèního pøispìní MK a MMT poøádají NIPOS-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 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 dopolední 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 a mladých 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 16. do 18. èervna 2006,
Celostátní pøehlídka dìtského divadla spolu s praktickými semináøi pro dospìlé úèastníky bude probíhat od 17. do 22. èervna 2006 (pøíjezd úèastníkù 16. èervna veèer),
s výjimkou seminární tøídy A (viz anotaci).
Semináøe Dìtské scény jsou akreditovány MMT pod è. 31 660/2004-25-451. Uèitelùm tak mùe úèastnický poplatek uhradit kola z prostøedkù urèených na dalí vzdìlávání pedagogù.
Pøehled seminárních tøíd pro dospìlé úèastníky:

Tøída A - Sdìlovat a sdílet

Semináø pro vechny, kteøí chtìjí bìhem pøehlídky dìtských recitátorù objevovat spoleènì s lektorkou monosti, úskalí a taje køehkého procesu pøípravy dìtského recitátora, na jeho zaèátku je vhodný výbìr textu a osobnost dítìte a na konci druhém
emotivní záitek posluchaèe. A protoe nejlepí zkueností je vlastní proitek, nìkteré postupy si úèastníci po skonèení recitaèní pøehlídky vyzkouejí sami na sobì.
Semináø bude zahájen v pátek 16. èervna brzy odpoledne a bude probíhat do úterý
20. èervna. Zájemcùm zajistíme nocleh a do konce pøehlídky, tj. do 22. èervna.
Lektorka: JIØINA LHOTSKÁ, uèitelka LDO ZU Strakonice

Tøída B - Drama a improvizace - kouzlo a fantazie

Praktický semináø, v nìm bude pozornost soustøedìna na to, jak vyuít sociální dovednosti k pravdivému projevu.
Tìitìm práce rakouského lektora je trénink vyuívající dramatických, divadelních
a improvizaèních metod. Úèastníci mohou oèekávat øadu cvièení zamìøených na koncentraci, senzitivitu a spolupráci, ale také mnoho nových informací i zábavy. Hlavním
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cílem dílny je rozvoj osobnosti v oblasti sociálních dovedností, fantazie a kreativity
prostøednictvím týmové práce. Pøi práci s pøíbìhy, v dramatických hrách a cvièeních,
improvizacích a divadelních aktivitách bude semináø vytváøet prostor a atmosféru
k rozvíjení nových dovedností. Semináø bude tlumoèen do èetiny.
Lektor: HERWIG GRESCHONIG (Vídeò), dlouholetý pedagog dramatické výchovy,
improvizace a divadelní tvorby, lektor øady mezinárodních dílen, autor publikací v oboru
dramatické výchovy a divadla

Tøída C - Abeceda praktické dramaturgie

Úèastníci zkusí spoleènì projít procesem, na jeho zaèátku stojí výbìr prozaického
textu, který má v sobì dramatický potenciál, a na jeho konci je vytvoøení divadelního
scénáøe s konkrétní pøedstavou jevitní realizace. V tomto procesu bude lektorka
kombinovat práci u stolu (pøemýlení, diskuse, psaní apod.) s prací na scénì (ovìøování dramatiènosti a divadelnosti situací, jejich rozehrávání, dotváøení atd.).
Lektorka: IRINA ULRYCHOVÁ, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU a LDO
ZU Brandýs nad Labem

Tøída D - Ticho léèí

Praktická dílna je urèena pro vechny, kteøí zvládnou dret bobøíka mlèení. Její úèastníci pøestanou na nìkolik dní pouívat øeè jako základní dorozumívací prostøedek,
a budou si povídat gesty, mimikou i celým tìlem. Je to zpùsob komunikace, který dìti
automaticky pouívají pøi svých hrách a dospìlí nevìdomky na kadém kroku. Svìt si
to koneènì zaèíná také uvìdomovat. Vdy výraz neverbální komunikace zaèíná dominovat vem psychologickým profilùm i na tìch nejvyích manaerských místech.
Úèastníci se formou hry seznámí se základy klasické i moderní pantomimy a s øeèí
tìla vùbec. Nauèí se myslet v obrazech bez pomoci slov. Vyzkouejí si na vlastní kùi,
jak transformovat libovolný verbální text do neverbální podoby. Své pokusy postaví
na jevitì, aby vzniklo krátké pøedstavení.
Lektor: MICHAL HECHT, mim, herec, pedagog a reisér, autor a protagonista divadelních i televizních projektù
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 16. 6. do ètvrtka 22. 6. (resp. pouze do úterý 20. 6. v pøípadì tøídy A)
si úèastníci uhradí zvlá podle nárokù na pohodlí, v penzionu v cenì cca 200 Kè/noc,
ve kolní tìlocviènì s vlastním spacím pytlem a podlokou za cca 40 Kè/noc.
Máte-li zájem pøihlásit se do nìkteré ze seminárních tøíd DS 2006, vyplòte peèlivì
pøihláku a polete ji co nejdøíve, pokud mono do 14. kvìtna 2006 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.
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 2006
16. - 22. èervna, Trutnov
Jméno a pøíjmení: ......................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................
........................................................ PSÈ: .........................................................
Datum narození: ............................
Telefon domù: ................................ Telefon do zam.: ........................................
Mobilní telefon: .............................. E-mail: .......................................................
kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi a mládeí: .................................................
.....................................................................................................................................
Absolvované semináøe a dílny dram. výchovy a dìtského divadla, event. studium:

Závaznì se pøihlauji do seminární tøídy (zakroukujte):
A - Sdìlovat a sdílet
B - Drama a improvizace - kouzlo a fantazie
C - Abeceda praktické dramaturgie
D - Ticho léèí
Uveïte náhradní monost pro pøípad, e by byla kapacita tøídy u pøeplnìna:
...........................................................................................................................................
Mám zájem o ubytování:
n v penzionu (pokoje s lùky)
n ve kole (v tìlocviènì s vlastním spacím pytlem a podlokou)
Pro zájemce o tøídu A:
Mám zájem o ubytování: do úterý 20. 6. / do støedy 21. 6. / do ètvrtka 22. 6.
Datum:

Podpis:
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17. celostátní dílna støedokolské dramatiky a mladého divadla
19. - 22. øíjna 2006, Kulturní støedisko mìsta Bechynì
Poøádají: NIPOS-ARTAMA, Sdruení pro tvoøivou dramatiku, obèanské sdruení
Tatrmani a Kulturní støedisko mìsta Bechynì
Setkání støedokolských a mladých souborù z celé ÈR, které zahrnuje
pøehlídku inscenací zúèastnìných souborù
spoleèná povídání o pøedstaveních s vedoucími a èleny souborù a zkuenými
lektory
tvùrèí dílnu pro èleny a vedoucí souborù a dalí zájemce
vzájemnou výmìnu zkueností a inspiraci do dalí práce
Dílna je urèena pro mladé soubory (støedokolské a uèòovské skupiny, soubory ZU,
DDM, SVÈ, divadelní studia apod.), 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 do 23. èervna 2006
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.
K pøihláce pøiloí videozáznam pøedstavení na VHS, DVD èi CD (staèí i pracovní
záznam zachycující rozpracovanou inscenaci v souèasném stavu nebo pouze ukázku
z pøedstavení) a text inscenace, nejlépe scénáø. Vítaná je i dalí dokumentace
(charakteristika souboru a inscenace, program atd.). Pøiloené materiály na poádání
vrátíme.
Nahlíení 2006 se zúèastní 6 - 8 souborù, které budou vybrány pøípravným týmem
dílny na základì inspirativnosti a kvality inscenace, technických parametrù, vìkového sloení souboru (preferujeme 15 - 20 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 dalím zájemcùm - vedoucím souborù (i tìm, kteøí o práci
s mladým souborem zatím jen uvaují), pedagogùm støedních kol, studentùm a dalím. Nabídka pro tyto úèastníky bude uveøejnìna v pøítím èísle Kormidla.
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PØIHLÁKA SOUBORU NA

2006

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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TÌLO JAKO NÁSTROJ
øíjen 2006 - únor 2007, Praha

Roziøující kurz pro vedoucí dìtských a mladých divadelních souborù a uèitele
dramatické výchovy
Poøádají: NIPOS-ARTAMA a Sdruení pro tvoøivou dramatiku
Praktický kurz nabízí základy pohybové prùpravy potøebné pro praxi vedoucího divadelního
souboru èi uèitele dramatické výchovy pøi dramatické a inscenaèní práci s dìtmi a mládeí.
Klíèová slova: Zastavení. Zklidnìní. Uvìdomìní si vlastního tìla. Práce s kloubním
systémem. Zcitlivování povrchu kùe. Budování citlivosti k prostoru, k partnerovi,
k prostøedí. Práce s vnitøní kvalitou pohybu. Fascinace pohybem vlastního tìla, pohybem partnera, pohybem prostoru, pohybem v prostoru. Nacházení vìdomého pohybu. Práce s èasem a gravitací. Naslouchání pøíbìhùm vepsaným v prostoru a èase.
Pøenos spontánní kompozice do roviny vìdomé. Budování pøíbìhu.
Kurz bude zahájen 6. øíjna 2006 a bude probíhat vdy jednou za mìsíc od páteèního
veèera do nedìlního poledne celkem v pìti víkendech. Plánované termíny: 6. - 8. øíjna,
3. - 5. listopadu, 1. - 3. prosince 2006, 12. - 14. ledna, 2. - 4. února 2007.
Lektor kurzu: JIØÍ LÖSSL, taneèník, performer, pedagog, organizátor, odborný pracovník NIPOS-ARTAMA pro scénický tanec.
Místo konání: Centrum tvoøivé dramatiky Praha, Arabská 681/20, Praha 6 (s moností noclehu zdarma). Kurzovné: 1 800 Kè, studenti denního studia a øádní èlenové
Sdruení pro tvoøivou dramatiku: 1 500 Kè. Kurz má akreditaci MMT.
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, pokud mono do konce èervna
2006. Pøihláky pøijímáme do vyèerpání volných míst.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA NA KURZ TÌLO JAKO NÁSTROJ
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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DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE KOLE ´06
12. celostátní dílna dramatické výchovy
21. - 27. záøí 2006, Jièín

Poøádají: Sdruení pro tvoøivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU,
obèanské sdruení Ráj srdce Jièín a K-klub Jièín
Spolupráce: NIPOS-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 pøedevím pedagogùm a studentùm, kteøí se u setkali s dramatickou výchovou
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. Tøi z nabízených dílen zohledòují také aktuální potøeby
uèitelù a øeditelù základních, ale také støedních kol pracovat na kolních vzdìlávacích programech.
Letoní dílna nabízí tyto tøídy:

1 - Monosti dramatické výchovy na 1. stupni Z

Lektorky: OLGA KRÁLOVÁ, uèitelka Z Køesomyslova, Praha 4, a IVANA SOBKOVÁ,
uèitelka LDO ZU v Odolena Vodì a v Biskupské ulici v Praze 1, vedoucí dìtského
souboru Koukej!
Práce v semináøi bude zamìøena pøedevím na tyto okruhy:
- dramatická výchova jako samostatný pøedmìt a tvorba uèebních osnov v rámci VP,
- metody dramatické výchovy v ostatních výchovnì vzdìlávacích pøedmìtech,
- cesta k tvorbì divadelního pøedstavení s dìtmi.
Semináø je urèen pøedevím tìm, které zajímá, jakou podobu a jaké místo mùe mít
dramatická výchova ve kolním vzdìlávacím programu.

2 - Dìjepis, literatura a dramatická výchova

Lektorka: IVA DVOØÁKOVÁ, støedokolský pedagog dìjepisu a dramatické výchovy
a uèitelka literárnì-dramatického oboru ZU, Nové Straecí
Jak oivit kolní dìjepis dramatickou výchovou? Jak v dramatických projektech pracovat s historickou faktografií a archivním materiálem? Jak udret historickou vìrohodnost v takovém projektu? Jak strukturovat práci v projektech zamìøených na dìjepis? Jak vyuít metod dramatické výchovy pøi výuce regionální historie? Jak mohou
na dramatické projekty navazovat návtìvy výstav, muzeí, archivù? V semináøi
se mùete setkat napø. s tìmito projekty: Pozvánka do terezínského ghetta. Za èasù
køíových výprav. Valdtejnùv Jièín. Velký Napoleon. S emigranty pøes oceán. Anebo
jiné podle podnìtù úèastníkù kurzu.
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3 - Ze koly k divadlu - z divadla ke kole

Lektor: ROMAN ÈERNÍK, pedagog PF Západoèeské univerzity Plzeò
Semináø bude zamìøen na prozkoumávání moností souèasného kolního divadla.
Seminaristé projdou v praktických krocích cestu od hledání témat z pøímého okolí,
seznámí se s monými postupy na hranici divadla a pedagogiky pro komunitní rozvoj. Semináø by mohl nabídnout impulzy pro zapojení koly do komunitního ivota
a zároveò odkrýt cesty k zapojování úèastníkù do tvùrèího procesu, který vychází
z konkrétních moností místa, z konkrétních podmínek a potøeb koly. Výzkumným
terénem pro nai práci bude mìsto Jièín.

4 - Hlas jako individualita

Lektorka: IVANA VOSTÁRKOVÁ, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU
Hlasová výchova a její metodika nejen pro uèitele dramatické výchovy a studenty pedagogických a umìleckých fakult. Kurz je urèen zejména tìm uèitelùm vech typù kol
a 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.
Souèástí dílny je rovnì pøehlídka inspirativních pøedstavení dìtských divadelních a recitaèních souborù a vystoupení dìtských sólových recitátorù, která
se uskuteèní v sobotu 23. záøí 2006.
Ubytování pro úèastníky dílny:
- v hotelu Paøí v pokojích bez pøísluenství,
- v hotelu Paøí v pokojích v draí kategorii (s pøísluenstvím),
- v ubytovnì,
- improvizované spaní ve vlastním spacím pytli.
Kurzovné (v nìm je zahrnuto také ubytování):
- kurzovné seminaristù, kteøí budou ubytováni v hotelu Paøí v pokojích bez
pøísluenství (vèetnì èlenù STD): 3.000 Kè
- kurzovné seminaristù, kteøí budou ubytováni v hotelu Paøí v pokojích
v draí kategorii s pøísluenstvím (vèetnì èlenù STD): 6.500 Kè
- kurzovné seminaristù, kteøí budou spát na ubytovnì: 2.200 Kè
(èlenové STD a studenti: 1.800 Kè)
- kurzovné seminaristù, kteøí budou spát ve vlastním spacím pytli: 700 Kè
(èlenové STD a studenti: 500 Kè)
- kurzovné bez ubytování: 700 Kè (èlenové STD a studenti: 500 Kè).
Stravu a dopravu si hradí kadý úèastník sám.
Akce je akreditována MMT ÈR pod è. 34 680/2005-25-463.
Máte-li o úèast v dílnì zájem, zalete vyplnìnou pøihláku nejpozdìji do 15. èervna
2006 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Jaroslava Provazníka, Blanická 4, 120 00
Praha 2, e-mail: std@drama.cz nebo jaroslav.provaznik@damu.cz, fax 221 111 052.
S pøípadnými dotazy se lze obrátit na Jaroslava Provazníka (tel.: 221 111 052-3).

9

DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
k úèasti na 12. celostátní dílnì dramatické výchovy
21. - 27. záøí 2006, Jièín
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: ...............................................
............................................................................................................................................

Pøihlauji se do tøídy (zakroukujte tøídu, o kterou máte zájem):
1 - Monosti dramatické výchovy na 1. stupni Z
2 - Dìjepis, literatura a dramatická výchova
3 - Ze koly k divadlu - z divadla ke kole
4 - Hlas jako individualita

Mám zájem o ubytovávání:
n v hotelu Paøí v pokojích bez pøísluenství
n v hotelu Paøí v pokojích v draí kategorii (s pøísluenstvím)
n v ubytovnì
n improvizované spaní ve vlastním spacím pytli
Datum:

Podpis:

10

DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA

UVEDENÍ DO DRAMATICKÉ VÝCHOVY
Dramatická výchova pro souèasnou kolu

Kurz dramatické výchovy pro uèitele základních, støedních i mateøských kol
a dalí zájemce o dramatickou výchovu - øíjen 2006 - leden 2008
Poøadatelé: Sdruení pro tvoøivou dramatiku a katedra výchovné dramatiky DAMU
Organizátor: Centrum tvoøivé dramatiky Praha
Spolupráce: NIPOS-ARTAMA Praha
Hlavní lektor: JANA MACHALÍKOVÁ, pedagog dramatické výchovy a vedoucí dramatických kroukù a souborù DDM Pøemylenská, Praha 8, lektorka dramatických
a improvizaèních dílen
Ji tradiènì nabízejí Sdruení pro tvoøivou dramatiku a katedra výchovné dramatiky
DAMU tøísemestrální kurz dramatické výchovy pro uèitele vech typù kol. Kurz je
poøádán ve spolupráci s Centrem dìtských aktivit v ARTAMÌ a Centrem tvoøivé dramatiky Èervený Vrch, 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 uvést frekventanty pøedevím prostøednictvím praktických aktivit (cvièení, hry, improvizace, plánování lekcí ) do dramatické výchovy
a seznámit je se základními principy tohoto oboru. Kurz je v první øadì zamìøen
na osobnostní a sociální rozvoj uèitele dramatické výchovy a prohlubování jeho tvoøivosti. Dále je jeho cílem zprostøedkovat úèastníkùm orientaci v rùzných monostech aplikace dramatické výchovy a pomoci jim 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 2007 do ledna 2008 pøi praktických ukázkách své pedagogické práce budou moci vyzkouet nejen konkrétní postupy práce,
ale pod vedením lektorù se budou spolupodílet na rozboru ukázek svých kolegù.
Kurz trvá od øíjna 2006 do ledna 2008. Výuka probíhá ve dvanácti dvacetihodinových blocích (1 hodina = 45 minut) vdy o víkendech (pátek veèer od 18.30, sobota
celý den od 9.00 -18.00, nedìle dopoledne od 9.00 do 13.00). Nedílnou souèástí je
pìtidenní soustøedìní v Jièínì, které se bude konat v druhé polovinì záøí 2007.
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Termíny setkání: 6. - 8. 10., 3. - 5. 11., 1. - 3. 12. 2006, 12. - 14. 1., 2. - 4. 2, 16. - 18. 3.,
27. - 29. 4., 25. - 27. 5., 5. - 7. 10., 2. - 4. 11., 14. - 16. 12. 2007 a 18. - 20. 1. 2008.
Podmínkou úspìného absolvování kurzu je pravidelná, nejménì vak pìtasedmdesátiprocentní aktivní úèast, písemné vyhotovení pøípravy alespoò na jednu lekci dramatické výchovy a její realizace. Dalí podmínkou absolvování kurzu je úèast
na pìtidenním soustøedìní v rámci celostátní dílny Dramatická výchova v Jièínì, kde
seminaristé budou pracovat v dílnì, kterou si vyberou podle svého zájmu a zamìøení. Celkový rozsah tøísemestrálního kurzu je 295 hodin.
Místo konání kurzu: Centrum tvoøivé dramatiky Praha, Arabská 681/20, Praha 6.
Kurz je akreditován MMT ÈR pod è. 34 680/2005-25-463, to znamená,
e zamìstnavatel mùe seminaristovi hradit kolné, pøípadnì i cestovné 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.)
Máte-li zájem absolvovat tento kurz dramatické výchovy, zalete vyplnìnou závaznou pøihláku nejpozdìji do 15. èervna 2006 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám
Jaroslava Provazníka, Blanická 4, 120 00 Praha 2, fax 221 111 052, e-mail:
std@drama.cz nebo jaroslav.provaznik@damu.cz. S pøípadnými dotazy se lze obrátit na Jaroslava Provazníka (tel.: 221 111 052-3).

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
do tøísemestrálního kurzu Uvedení do dramatické výchovy - 2006/2008
Jméno a pøíjmení: ...........................................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................................
....................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Pøedmìty, kterým vyuèuji:
Datum:

Podpis:
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LETNÍ TÝDENNÍ SEMINÁØ
KLUBU SBORMISTRÙ

15. - 22. èervence 2006
Orlické Záhoøí, Bedøichovka - chata Perla
Poøádá: NIPOS-ARTAMA
Lektoøi: SVATAVA UBRTOVÁ - základy pìvecké výchovy
MAREK VALÁEK - práce se sborem, dirigování
JAROSLAVA MACKOVÁ - repertoár dìtského sboru (dalí lektoøi v jednání).
Semináø má akreditaci MMT è. 34 690/2005-25-448.
Ubytování a místnosti potøebné ke zkouení jsou zajitìny v horské chalupì, je bude
celá vyhrazena pouze úèastníkùm semináøe, stravování je domluveno ve vedlejí
chalupì vzdálené asi 300 metrù. Pokud byste se na letní pobyt chtìli naladit ji teï,
informace k ubytování a monostem turistického a jiného vyití v tomto nádherném
zákoutí Orlických hor najdete na internetových stránkách: www.bedrichovka.cz
Pøedpokládaný úèastnický poplatek cca 3.500 Kè zahrnuje ubytování, stravování
a kurzovné. (V pøípadì vìtího poètu pøihláených je moné, e cenu úèastnického
poplatku budeme moci sníit.)
Pøedbìnou pøihláku zalete nejpozdìji do 12. 5. 2006 na adresu:
NIPOS-ARTAMA, Lea ebeová, P.O.Box 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 966, fax: 221 507 955, e-mail: sebesova@nipos-mk.cz. Na základì
pøedbìných pøihláek stanovíme koneènou výi úèastnického poplatku a spolu
s dalími upøesòujícími informacemi o semináøi vám zaleme pøihláku závaznou.

PØEDBÌNÁ PØIHLÁKA

Letní týdenní semináø klubu sbormistrù
15. - 22. èervence 2006, Orlické Záhoøí
Jméno a pøíjmení: .....................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................................
................................................................. PSÈ: ..................................................
Datum narození: ......................................
Telefon domù: .......................................... Telefon do zam.: .................................
Mobilní telefon: ........................................ E-mail: ................................................
Datum:

Podpis:
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PODZIMNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ
KLUBU SBORMISTRÙ
17. - 19. listopadu 2006, Nový Jièín

Uskuteèní se v rámci VI. celostátní soutìe dìtských pìveckých sborù v Novém Jièínì. Podrobné informace a pøihláka bude uveøejnìna v pøítím èísle Kormidla.

Publikace NIPOS-ARTAMA
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.
50 lidových písní z Èech, Moravy a Slovenska v úpravì pro dìtský sbor
Lidové písnì pro dìtský sbor a capella i s doprovodem v úpravách Jaroslava
Dostalíka, Zdeòka Lukáe, Miroslava Raichla, Milana Uherka (85 stran, 50 Kè)
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
(36 stran, 70 Kè)
Zdenìk Pololánik: Koledy
Dvì pásma vánoèních koled pro jednohlasný a dvouhlasný sbor s prùvodem
varhan, klavíru (18 stran, 35 Kè)
Krása jednohlasu, sestavili Alois Motýl a Jaroslava Macková:
Sborník jednohlasých písní, lidových i umìlých, pro dìtský sbor s doprovodem
i a capella (97 stran, 35 Kè)
Malým zpìváèkùm, P. Jurkoviè, O. Mácha, A. Tuèapský, M. Uherek
Sborník 46 jednohlasých písní pro mení dìti s doprovodem klavíru a dalích
nástrojù (104 stran, 120 Kè)
Emil Hradecký: Sbory a sborky pro kluky a holky
Sborník zahrnuje písnì pro mení dìti, rytmicky výrazné písnì i nároènìjí
sbory pro starí dìti (54 stran, 65 Kè)
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PØEHLÍDKY n FESTIVALY
DÍLNY n SEMINÁØE
Seminární pobyt na Celostátní pøehlídce - Kutná Hora 2006

20. - 23. kvìtna
Abyste mohli být u toho, kdy se prezentuje to nejzajímavìjí, co dìtský scénický tanec
v tomto roce pøinesl, nabízíme vám monost seminárního pobytu na XXIII. celostátní
pøehlídce dìtských skupin scénického tance Kutná Hora 2006. Seminární pobyt zahrnuje ubytování, stravování a volný vstup na vechny programové èásti pøehlídky (dva
pøehlídkové a dva výchovné koncerty, veèerní pøedstavení pro dìti, diskusní kluby
pro pedagogy a seminaristy, spoleèenský veèer). V seminárním pobytu není zahrnuto
pojitìní a cestovní náklady. Omezený poèet míst (max. 12 seminaristù).
Cena ètyødenního seminárního pobytu: 1.000 Kè
Závazné pøihláky odesílejte nejpozdìji do 30. dubna 2006 na adresu:
NIPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl, Blanická 4, P. O. Box. 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967,
e-mail: lossl@nipos-mk.cz

Tanambourrée aneb Skrytá touha - Varnsdorf 2006

9. - 12. èervna
VIII. roèník otevøeného celostátního festivalu scénického tance Tanambourrée 2006
probìhne v prostøedí netradièních exteriérù i interiérù mìsta Varnsdorf (parky, nádvoøí ZU, lokality v povodí øeky Mandavy a dalí). Festival je urèen vem jednotlivcùm i skupinám, kteøí rozvíjejí formy scénického tance a taneèního a pohybového
divadla a mají chu objevovat, nacházet a rozvíjet nové formy a výrazové prostøedky
ve své práci v netradièních prostorách. V pøíjemném pøátelském prostøedí budeme
spoleènou prací, vzájemnou inspirací a výmìnou zkueností hledat jak zaujmout ty,
co jetì netanèí. Vyvrcholením budou komponovaná pøedstavení v exteriérech mìsta
a pøedstavení scénického tance v mìstském divadle. Úèastníci se mohou sami rozhodnout, ve které èásti festivalu pøedstaví svou tvorbu. Festival není vymezen vìkem.
Pøihláky a podrobné informace: Jarmila enová, øeditelka ZU Varnsdorf,
tel.: 412 372 323, e-mail: zusvarnsdorf@tiscali.cz

Tanec, tanec

na poèátku léta - Ústí nad Orlicí 2006

4. - 9. èervence
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 ètyøi
lekce dennì. Vyuèovat budou: Marie Kinsky, Daniel Raèek, Martin Vraný. Souèástí
letní dílny scénického tance v Ústí nad Orlicí je i bohatý doprovodný program a monost vystoupit na jednom z veèerních pøedstavení i pro vás, nebo vai taneèní skupinu.
Pøihláky a podrobné informace Kvìta Stárková, Klubcentrum Ústí nad Orlicí,
tel.: 465 521 047, e-mail: klubcentrum@ustinadorlici.cz
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Stepaøské prázdniny nejen pro stepaøe - Luany 2006

8. - 15. èervence
Týden intenzivních pohybových lekcí, kde vedle stepu pro pokroèilé bude i step
pro zaèáteèníky, základní pohybové techniky (body building, jazz, moderna, klasika,
atd ) a lekce dolòkových technik (swing, akrobacie, pantomima, irské tance, hiphop atd ). 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

Letní Taneèní Týden - Èeská Skalice 2006

15. - 21. èervence
Intenzivní taneèní týden se zahranièním lektorem Nickem Hobssem (Velká Británie),
který toho èasu pùsobí v prestiním evropském souboru v Menzu (SRN). Bude vyuèovat tøi lekce (dvì technické - moderní tanec, jednu kreativní) dennì. Ètvrtou lekci
povede èeský lektor.
Pøihláky a podrobné informace Jaroslav Langmaier, Národní 30, 110 00 Praha 1,
telefon: 224 947 335, mobil: 608 702 972, e-mail: jaro-faro@quick.cz

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

seminárního pobytu na Celostátní pøehlídce
Kutná Hora 20. - 23. kvìtna 2006
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 prezentaci dne 20. kvìtna 2006
v Mìstském Tylovì divadle v Kutné Hoøe.
Datum:

Podpis:
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CELOROÈNÍ VZDÌLÁVACÍ PROGRAMY
2006/2007
Vzdìlávání jsou akreditována MMT v programu Dalího vzdìlávání pedagogických
pracovníkù pod è.j.: 34 690/2005-25-448, jsou odbornì garantována NIPOS-ARTAMA
Praha. Konají se o víkendech, jedenkrát v mìsíci, zpravidla desetkrát roènì. Absolvent
skládá závìreèné zkouky, za které mu po úspìném sloení pøísluí OSVÌDÈENÍ
MMT.

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

Vzdìlávání je urèeno pøedevím pro zaèínající pedagogy, kteøí hledají, jak formou
hry a øíkadel najít cestu k dìtskému interpretovi (uèitelky ZU, uèitelky M, uèitelky
prvního stupnì Z, vedoucí taneèních souborù, cvièitelky, lektorky a instruktorky zájmových skupin). Cílem je vést lektora pohybové výchovy k samostatné tvorbì v oblasti
scénického tance.
RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU
Termíny a místo konání: záøí 2006 a èerven 2007, 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.

2. Souèasné pohybové trendy scénického tance

Vzdìlávání je urèeno vem, kteøí chtìjí doplnit a systematicky utøídit své vìdìní
z oblasti souèasných pohybových trendù ve scénickém tanci.
OSTRAVA
Termín a místo konání: záøí 2006 a èerven 2007, taneèní sál ZU Sokolská Ostrava.
Pøihláky a podrobné informace Kateøina Maceèková, Karla Tomana 3, 709 00 Ostrava, tel.: 596 626 763, mobil: 728 103 742, e-mail: k.maceckova@atlas.cz
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Termín a místo konání: záøí 2006 a duben 2007, 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

3. Metodika stepu

Výukový semestr (est víkendových semináøù) seznamuje systematicky se základními typy úderové techniky a s jejich zavedenými vazbami. Ke kadému semináøi je
zpracován písemný podklad. Metodický postup tohoto programu se pøidruje jedné
z nejnovìjích amerických publikací - A Tap Dance Guidebook for Rhythm Explorers,
THE SOULS OF YOUR FEET autorky Acia Gray, která je pøeloena do èetiny.
PRAHA
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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ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na celoroèní vzdìlávací program 2006/2007
Jméno a pøíjmení: ......................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................
..............................................................

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

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

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

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

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

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

Podpis:

Uzávìrka pøihláek do 15. èervna 2006. Informace o zveøejnìných aktivitách
na uvedených kontaktech, nebo NIPOS-ARTAMA, Centrum dìtských aktivit,
Jiøí Lössl, P. O. BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967, e-mail:
lossl@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama

PUBLIKACE
MARKÉTA ZÁDÌROVÁ-KYTÝØOVÁ: TANEÈNÍ GYMNASTIKA
Kniha nevelká rozsahem, ale velká obsahem, je shrnutím vech
základních principù této taneèní disciplíny. Ve své dobì rozebraná
kniha vychází v novém zpracování podle originálu z roku 1980.
Je doplnìna o kapitoly: Poznámka k novému vydání, ivotopisná
data, Soupis choreografií a jevitních inscenací. (95 Kè)

JARMILA KRÖSCHLOVÁ: VÝRAZOVÝ TANEC - TANEÈNÍ TVORBA
Výuka taneèní tvorby od improvizace k choreografii formou
jednotlivých lekcí. Ve své dobì beznadìjnì rozebraná kniha vychází
díky vstøícnosti a pochopení Evy Kröschlové v novém zpracování
podle originálu. Je doplnìna o kapitoly Slovo ke studijnímu vydání,
Poznámky ke stavbì lekcí taneèní tvorby, ivotopisná data, Soupis
díla a èinnosti, které rovnì zpracovala Eva Kröschlová. (90 Kè)
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FOLKLORNÍ FESTIVAL
PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ 2006
2. - 4. èervna 2006

Poøadatel: NIPOS-ARTAMA z povìøení MK, Hradecká kulturní a vzdìlávací spoleènost, Kulturní dùm Dubina Pardubice a Sdruení pro dìtskou taneèní tvoøivost Praha
Místo konání: Pardubice - Hradec Králové
Úèinkující soubory: Baldrián Pardubice, Dupák Hradec Králové, Kaava Zlín, Krunohor Chomutov, Kohoutek Chrudim, Mladina Plzeò, Muzika Karmazín Pardubice,
Pentla Uherské Hraditì, Radost Pardubice, Technik Bratislavam, Vysoèan Jihlava
Dìtské soubory: Èervánek Hradec Králové, Holoubek Pardubice, Marcipánek Pardubice, Perníèek Pardubice.

CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA CHOREOGRAFIÍ
FOLKLORNÍCH SOUBORÙ DOSPÌLÝCH
25. listopadu 2006

Poøadatelé: NIPOS-ARTAMA z povìøení MK, NÚLK Stránice a Sdruení pro dìtskou
taneèní tvoøivost Praha
Místo konání: Jiráskovo divadlo, Nový Bydov
I. Poslání celostátní pøehlídky a jejích regionálních kol
Formou bienálové pøehlídky prezentovat nové taneèní choreografie nebo komponovaná èísla s pøevahou taneèního projevu folklorních souborù a skupin Èech, Moravy
a Slezska. Vytvoøit prostor pro pøedávání zkueností, vzájemnou inspiraci a tím pøispìt k dalímu rozvíjení tohoto oboru.
II. Podmínky úèasti na pøehlídce
Celostátní pøehlídky choreografií se mohou zúèastnit vechny mládenické a dospìlé folklorní soubory a skupiny Èeské republiky (vìk nad 16 let) .
Hudební doprovod (vlastní muzika) je vítán. Pøi vystoupeních je vak mono pouít
také netradièní hudební doprovod (kytara, klavír, ozvuèné pøedmìty atd.), eventuálnì
playback. Poèet úèinkujících u souboru doporuèeného na celostátní pøehlídku nesmí
pøesáhnout 30 osob. Doprovází-li soubor muzika, je moné po dohodì s poøadateli
celostátní pøehlídky zvýit poèet èlenù souboru a na 35 osob. Èasový limit jednotlivých vystoupení je 5 - 20 minut.
III. Organizace a prùbìh pøehlídek
Celostátní pøehlídka nemá soutìní charakter, tj. nestanovuje se poøadí. Pro úèely
pøehlídky bude jmenován lektorský sbor. Soubory se mohou hlásit pøímo poøadateli
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po vyhláení propozic. Lektorský sbor (jeho jednotliví èlenové) doporuèí jednu choreografii k pøímému postupu na celostátní pøehlídku a dalí dvì a tøi choreografie
programové radì celostátní pøehlídky do irího výbìru. Maximální poèet souborù
úèinkujících ve vyím kole stanoví poøadatel tohoto kola podle svých podmínek.
Návrhy budou pøedloeny programové radì celostátní pøehlídky nejpozdìji
do 31. kvìtna 2006.
IV. Hodnocení a jeho kritéria
- Výbìr materiálu vzhledem ke zvolenému tématu (okruhu zvykosloví apod.),
k regionální pøíslunosti v souvislosti s uitým materiálem, krojovému vybavení,
náøeèí apod.
- Scénické zpracování (reie, uití scénických i dalích umìleckých prostøedkù,
novátorství).
- Taneèní zpracování - nápaditost, taneèní provedení, estetický dojem, hudebnost,
zpìvnost apod.
- Hudební doprovod - výbìr, zpracování, provedení.
- V rámci celostátní pøehlídky budou zvlátì ocenìny inspirativní momenty vystoupení.
Ocenìní choreografií a souborù na celostátní pøehlídce stanovuje lektorský sbor.
Celostátní pøehlídka se koná jednou za dva roky.
Závìreèný výbìr choreografií provede programová rada pøehlídky ve spolupráci
s lektorským sborem. Souèástí kadé pøehlídky je rozborový semináø, vedený lektorským sborem. Jeho smyslem je formou veøejné diskuse (besedy) seznámit choreografy a dalí zájemce s klady i problémy pøedvedených choreografií s cílem kvalifikovanì a citlivì poradit a inspirovat.
Pøihláky: e-mail: rychtova@nipos-mk.cz

MIMOØÁDNÉ AKCE
NÁRODOPISNÁ SLAVNOST V KINSKÉHO ZAHRADÌ
20. - 21. kvìtna 2006
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA a Národopisné oddìlení Historického muzea NM, Sdruení pro dìtskou taneèní tvoøivost
Místo konání: Letohrádek a zahrada Kinských v Praze na Smíchovì
Úèinkují soubory: Dupák Hradec Králové, Kohoutek Chrudim s muzikou Karmazín,
Kosíø Kostelec na Hané, Hlubina Ostrava, Vycpálkovci Praha s muzikou Rozmarýnek, Rosénka Praha.
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STAROSLAVNÝ VYEHRAD
20. kvìtna 2006 v Praze

Jednodenní semináø z historie výtvarného umìní spojený s vycházkou v rozsahu
8 hodin.
Zbytky architektury starobylého osídlení, národní pohøebitì, sochaøská výzdoba.
Lektor: JAKUB SYNECKÝ
Pøedpokládaná cena 80 Kè, platí se na místì.
Semináø má akreditaci MMT. Pokud jste u pøihláku poslali, jste do semináøe zaøazeni. Èasový program dostanou vèas vichni pøihláení.
Závazné pøihláky pøijímáme do 9. kvìtna 2006.

VÝTVARNÁ DÍLNA

s propojením metod a technik výtvarné a dramatické výchovy
27. - 28. kvìtna 2006 v Praze
Vzájemná inspirace na historickém tématu Václav - bohu a lidem milý, Boleslav bratrovradou kletý. Rozsah 16 hodin.
Lektorky MILADA SOBKOVÁ a VERONIKA RODRIGUEZOVÁ
Místo konání: Centrum tvoøivé dramatiky Praha, Arabská 681, Praha 6.
Zájemci zde mohou pøespat ve vlastním spacím pytli a na své podloce od pátku
26. 5. od 18 hodin. Pøedpokládaná cena 800 Kè, semináø má akreditaci MMT.
Èasový program dostanou vichni pøihláení. Pokud jste u pøihláku poslali, jste
do semináøe zaøazeni.
Závazné pøihláky pøijímáme do 10. kvìtna 2006.

TÝDENNÍ LETNÍ KERAMICKÝ SEMINÁØ
pro zaèáteèníky a pokroèilé - IV. roèník
3. - 9. èervence 2006 v Besednici u Èeských Budìjovic

Lektoøi MAREK DIAS a PAVEL IMON
Seminaristé budou mít k dispozici dva ateliéry, hrnèíøské kruhy, modelovací stojany
a stoly, pece, koksový milíø, modelovací a toèíøskou hlínu. Práce bude rozdìlena do tøí
skupin: Toèení na kruhu pro zaèáteèníky, toèení pro pokroèilé a volná plastika - stylizace figury.
V dílnì se úèastníci také seznámí s problematikou fotografování výtvarných objektù,
s výbìrem digitální techniky a zpracováním fotografií na PC.
Ubytování ve vlastním stanu na pozemku statku, pøespat mùete i na pùdì statku
ve vlastním spacím pytli a na vlastní podloce. K dispozici sprcha a kuchyòka, vekeré
vybavení je spíe tábornického charakteru. Stravování a jízdné není v cenì semináøe.
Pøedpokládaná cena 2.700 Kè. Semináø má akreditaci MMT.
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V pøihláce oznaète, o který okruh máte zájem. Vichni pøihláení dostanou vèas
èasový rozpis.
Závazné pøihláky pøijímáme do 5. èervna 2006.
Závazné pøihláky na vechny výtvarné semináøe zasílejte na adresu:
NIPOS-ARTAMA, Zdena Synecká, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, e-mail:
synecka@nipos-mk.cz, tel.: 221 507 966.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
NA VÝTVARNÉ SEMINÁØE
Jméno a pøíjmení: .....................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................
........................................................ PSÈ: ..............................................................
Datum narození: ............................
Adresa pracovitì: .....................................................................................................
Telefon domù: ............................... Telefon do zam.: ............................................
Mobilní telefon: ............................ E-mail: ............................................................
(Zakrtnìte semináø, o který máte zájem.)
w

Staroslavný Vyehrad (platí se na místì)

w

Dílna s propojením metod a technik výtvarné a dramatické výchovy

w

Týdenní letní keramický semináø pro zaèáteèníky i pokroèilé
w
w

Základy toèení
Toèíøské techniky

w

Volná plastika (zakrtnìte, o který pracovní okruh máte zájem)

Úhrada úèastnického poplatku:
w

zalete sloenku

w

fakturu zalete na adresu (prosíme vás o uvedení pøesné fakturaèní adresy,
kterou vám sdìlí ekonom koly, IÈO):
Datum:

Podpis:
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NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA
Celostátní pøehlídka studentského divadla
1. - 4. kvìtna 2006 (divadelní èást)

Kromì divadelní pøehlídky nabízí Náchodská prima sezóna (2. - 6. kvìtna 2006) bohatý
doprovodný program, vèetnì výtvarné èásti. Také se zde uskuteèní nìkolik dílen nejen
pro úèastníky, napø. herecká dílna, dílna mluveného slova a dílna pohybu a tance.
Pro úèastníky pøehlídky bude pøipraveno divadlo Vizita Jaroslava Duka s následným
semináøem, koncerty a samozøejmì mnoho dalích výtvarných, hudebních a dalích
doprovodných akcí. Pøijeïte se podívat, jste vítáni.
PROGRAM NÁCHODSKÉ PRIMA SEZÓNY 2006:
1. kvìtna 2006
15.45
Malé zahájení (organizátoøi)
16.00
Ztracená existence, Praha - Dentální rapsodie
17.00
filmový dokument z 1. celostátní pøehlídky Náchodská prima sezóna
18.00
LI-DI, Liberec - Zastávka
19.00
Rozborový semináø s porotou
2. kvìtna 2006
8.00
Paruka nakøivo, Havlíèkùv Brod - Buzzy, máme problém
8.20
Zahájení pøehlídky
8.30
Hobit, Jihlava - Houby
9.30
ZU, Ústí nad Orlicí - Veselá skleróza aneb Øek
10.30
Tøeba i s pøíchutí..., Prostìjov - Mise 02
13.00
Rozborový semináø s porotou
17.00
Oldstars, Praha - Tváø v plameni
19.00
Rozborový semináø s porotou
3. kvìtna 2006
8.00
Divadlo na kraji, Nový Jièín - Postel
8.50
Mrsa Prsa, Kouøim - ...a ochraò nás pøed elmou!
10.00
Vydýcháno, Liberec - ivot jepièí
11.05
H studio Racek, Brno - Povìsti v obrazech
13.00
Rozborový semináø s porotou
17.00
ZU Antonína Doleala, Brno - Popelka
19.00
Rozborový semináø s porotou
4. kvìtna 2006
8.00
Masarykovo gymnázium, Vsetín - Átreovci
9.35
Údivadlo - Vendelín, Kopøivnice - Nem(ù)e mùe
10.45
HOP-HOP, Ostrov - Prase
12.30
HOP-HOP, Ostrov - V bluditi mého srdce
14.30
Rozborový semináø a oddání se výsledkùm v oddací místnosti
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Celostátní pøehlídka experimentujícího divadla
45. roèník
26. - 28. kvìten 2006
Divadelní maratón se koná poslední kvìtnový víkend v píseckém Divadle Fráni
rámka a v Divadle pod èarou. Na základì rozhodnutí programové rady byl sestaven
program divadelních souborù, které na rámkovì Písku vystoupí.
Zajímá-li vás, co ve mùe být experimentující divadlo nebo jste-li zvìdaví na nìkterý
z postupujících souborù , vyplòte si pøihláku pro pozorovatele a pøijeïte se na
45. roèník podívat osobnì!
Svou úèast v porotì pøislíbili: Zoja Mikotová, prof. Jan Císaø, Karel Tománek, Vladimír
Hulec a Ján imko.

PROGRAM
26. kvìtna 2006
17.00 Zahájení pøehlídky DF
17.10 Chandraradar, Nové Mìsto na Moravì - Tracyho tygr
18.30 Duonasekyru, Pøíbor - Protekce údìlu
19.45 DNO, Hradec Králové - Nepokojíèky
20.55 Útvar totálního divadla VYDR!, Praha - Venku!
22.30 Povídání s porotou
27. kvìtna 2006
9.00 Prkno - Inventury
10.30 Obludárium, Nové Mìsto na Moravì - Svatebèané na Eiffelce
11.30 Ztracená existence, Praha - Dentální rapsódie
13.30 Povídání s porotou
15.00 Divadlo Kámen, Praha - Marmeláda
17.30 Antonín D.S., Praha - Surovosti Laskavosti
18.45 KÚD, Liberec - Punk není mrkev
19.45 Píseèné rámy - Jaroslav Duek (host pøehlídky)
21.00 Jeslièky, Hradec Králové - OKNA
22.30 Povídání s porotou
28. kvìtna 2006
9.30 Láhor/Soundsystem, Hranice - 100 procent alibi
11.15 J.S.T.E. Artyok a Dred, Náchod - Lehká zemitá plocha
12.40 Pachýø Paèejoff, Plzeò - Kolá sledovanosti
15.00 Povídání s porotou a závìr pøehlídky
Máte-li zájem o úèast na P, vyplòte prosím pøihláku a polete ji nejpozdìji do
20. kvìtna 2006 na adresu Lenka Novotná, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12,
120 21 Praha 2, email: novotna@nipos-mk.cz, fax: 221 507 955.
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ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
NA RÁMKÙV PÍSEK 26. - 28. kvìtna 2006
Jméno a pøíjmení: ...................................................................................................
Adresa: ...................................................................................................................
...................................................... PSÈ: ..............................................................
Datum narození: ..........................
Telefon domù: .............................. Telefon do zam.: ............................................
Mobilní telefon: ............................ E-mail: ...........................................................
Pokud jste èlenem divadelního souboru, jakého:
...................................................................
Závaznì prohlauji, e uhradím na místì ubytování ve výi 200 Kè/noc
(vyhovující prosím oznaète)
w
w
w
w
Datum

za oba dny
jen za jednu noc - z pátku na sobotu
jen za jednu noc - ze soboty na nedìli
o ubytování nemám zájem
Podpis

SETKÁNÍ MLADÝCH
AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍKÙ
11. - 20. srpna 2006, umperk

Setkání mladých amatérských divadelníkù umperk 2006 je dílnou skupinek zájemcù
pracujících vdy s jednou osobností èeského èi slovenského divadla. V letoním roce
chceme otevøít est tøíd po cca 10-15 úèastnících. Dalí program bude obsahovat
pøedstavení, besedy, projekce apod.
DÙLEITÁ INFORMACE: dílna se koná ve stejném termínu jako Jiráskùv Hronov.
VEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO VECHNY:
TERMÍN: 11. - 20. 8. Pøíjezdy: v pátek 11. srpna 2006 do veèera * odjezdy: v nedìli
20. srpna 2006 ráno * vlastní dílna: 8 dní mezi tím.
VÌKOVÝ LIMIT: 18 - 30 let, výjimky smìrem nahoru jsou moné, ale konzultujte
telefonicky, pod 18 let (poèítá se den zahájení dílny) pouze na základì dohody.
S SEBOU (pro vechny dílny): pohodlné obleèení, ve kterém mùete pracovat, válet se
po podlaze èi trávníku, obuv takté vhodná. Jakékoliv nápady, hudební nástroje,
zvlátnosti vítány.
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1700 Kè (kurzovné, ubytování na Domovì mládee v postelích a s urèitou mírou
soukromí /cca. 4-6 osob na pokoji/, doplòkový program) - doprava a strava za vlastní.
1000 Kè (kurzovné, ubytování v Domovì mládee v hromadné místnosti ve vlastním
spacáku s karimatkou, doplòkový program) - doprava a strava za vlastní.
700 Kè (kurzovné, bez ubytování - vhodné pro místní èi ty, kteøí mají v umperku
monost bydlet u známých, doplòkový program) - doprava a strava za vlastní.
A - Jiøí Lössl: V KORUNÁCH STROMÙ
B - Juraj Benèík: MOZART V POHYBE - EINE KLEINE MACHT MUSIK
C - Petr Nùsek-Sacher: BOJ NA IVOT A NA SMRT V UMPERSKÉM
CIRKU MAXIMU DOPROVODÍ TANEC OHNÌ
E - Jakub Nvota: POULIÈNÉ DIVADLO ALEBO... AKO MONO ZAHRA
SHAKESPEARA ZA POL HODINY
G - Patrik Lanèariè: PØEKVAPENÍ
D - Ondøej Pavelka: MEZI DIVADLEM A FILMEM II (Tato dílna je v jednání - závisí na
pracovním vytíení O. Pavelky v letních mìsících - bude známo do konce dubna.)
Zaèátkem èervna obdríte upøesnìné anotace tøíd, upøesnìné poadavky lektorù
a závaznou pøihláku.
Pøedbìné pøihláky zasílejte do 30. 5. 2006 na adresu: NIPOS ARTAMA, Alena
Crhová, P.O.Box 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo na fax è.221 507 955, èi na
e-mail: crhova@nipos-mk.cz; artama.dc@nipos-mk.cz

PØEDBÌNÁ PØIHLÁKA
11. - 20. srpna 2006, umperk
Jméno:
Adresa:
Spojení (pokud není na vás osobnì, uveïte i dalí potøebné údaje):
Telefon:

Mobil:

e-mail:

Pøíp. jiné:

Datum narození:
Soubor/y/, dosavadní divadelní zkuenosti (dobrovolný údaj):
Datum ___________ 2006

___________________________
podpis
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BRNKÁNÍ XIII aneb ivly (nejen) divadelní
1. - 4. èervna 2006, SVÈ Luánky Brno

Nesoutìní pøehlídka a dílna dìtských divadelních souborù, poøádaná dìtmi i mládeí z DDS Brnkadla. Divadelní pøedstavení, dílny, happeningy, diskuse dìtí i dospìlých, spoleèné veèery, výlety po mìstì Brnì i blízkém okolí, setkávání...
Pøednostnì urèeno dìtem do 15 let.
Pøihláky a informace: www.luzanky.cz/brnkadla nebo na brnkadla@luzanky.cz
Pøíjem pøihláek do 30. 4. 2006.
Hlavní organizátor: Petra Rychecká, tel. 603 908 964

PRÁZDNINY TROCHU JINAK

XIV. vzdìlávací a relaxaèní pobyt pro pedagogickou veøejnost
20. - 26. srpna 2006, Nesmìø (u Velkého Meziøíèí)
Netradièní prázdninový pobyt pro pedagogy mateøských, základních, speciálních,
støedních a vysokých kol zamìøený primárnì na dramatickou výchovu a muzikoterapii, její uití v praxi kol a zaøízení, doplnìný speciálními semináøi psychologie osobnosti, práva a komunikace, podpoøený hodinami kondièního a relaxaèního cvièení.
Dopolední semináøe - Praktické semináøe dramatické výchovy, lektoøi: Frantiek Zborník, NIPOS a PedF UK Praha, Jiøí Pokorný, PedF Èeské Budìjovice, Martin Polínek,
PedF UP Olomouc
Odpolední semináøe - Uèíme se sociálním dovednostem (týmová práce ve kole, øeení konfliktù s dìtmi), lektorka: Hana Kasíková, FF UK Praha. Dramata mezilidských
vztahù a jejich psychologické souvislosti (praktické cvièení na hledání lepích øeení),
lektor: Pavel Vacek, Univerzita Hradec Králové. Osobnostní a sociální výchova
v Rámcovém vzdìlávacím programu pro základní vzdìlávání (pøíp. té RVP GV) - implementace OSV do VP; vybraná témata OSV - konkrétnì dle dohody. Outdoor drama
- praktické pøemítání nad monostmi spojení pobytu v pøírodì a divadelnosti, resp. záitkové pedagogiky a dramatické výchovy, lektor: Josef Valenta, DAMU a FF UK.
Prùbìnì - Kurs kondièního cvièení - vede Eva Urbanová, Vizualizaèní a relaxaèní
cvièení - vede Milan Valenta, Prázdninové flétnování - vede Jiøí Straík, dále pokraèování netradièních semináøù Jak pøeít k tématu krize partnerských vztahù v rodinì
a ve kole, Výtvarná dílna - vede malíø Vít John (Olomouc) a amanské bubnování
(dílna muzikoterapie) - vede Lubo Holzer.
Dìtský tábor - Paralelnì probíhající bìh letního tábora pro dìti od esti let koncipovaný tak, aby se dospìlí mohli vìnovat programu. Pod vedením studentek PedF budou
dìti chodit do pøírody a úèastnit se her a jiného prázdninového dovádìní
Cena pro úèastníka programu: 3.240 Kè; pro dítì v táboøe: 1.990 Kè; pro doprovod:
2.500 Kè (zahrnuje program, celodenní stravu i ubytování v budovì a chatkách rekreaèního zaøízení). Kurs je akreditován MMT a na úhradu je mono pouít prostøedkù dalího vzdìlávání pedagogických pracovníkù.
Informace a pøihláky: www.prazdniny.xf.cz, e-mail: valenta22@tiscali.cz, strasik@nidv.cz
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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, dìtský pøednes a dramatická výchova
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
Lenka Novotná
Alena Crhová

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.: 221 507 974, e-mail: novotna@nipos-mk.cz
Studentské a experimentální divadlo
Náchodská prima sezóna, rámkùv Písek
tel.: 221 507 968, e-mail: crhova@nipos-mk.cz
Divadelní dílna umperk

Kormidlo si mùete objednat v elektronické podobì na adrese
kormidlo@nipos-mk.cz, uetøíte nám tím náklady na tisk a potovné.
KORMIDLO è. 2/2006 (è. 51) - informaèní bulletin Centra dìtských aktivit v NIPOS-ARTAMA - pøipravili
Jakub Hulák, Jiøí Lössl, Lenka Novotná, Jaroslav Provazník, Zdena Synecká, Lea ebeová, Alena Crhová
- Adresa Centra dìtských aktivit: NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 20 Praha 2, tel.: 221 507 968,
fax: 221 507 955, e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz - Praha duben 2006 - Èíslo registrace MK ÈR E 13461.
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