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DÌTSKÁ SCÉNA

39. celostátní pøehlídka dìtského divadla a 39. celostátní
pøehlídka dìtských recitátorù
11. - 17. èervna 2010, Trutnov
Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá NIPOS-ARTAMA
ve spolupráci s Domem kultury Trutnov a Sdruením pro tvoøivou dramatiku. Pøehlídka probíhá za finanèní podpory MMT.

Celostátní pøehlídka dìtského divadla
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PØEHLÍDKY
Celostátní pøehlídka dìtského divadla je pøehlídka a dílna nejzajímavìjích
a nejinspirativnìjích inscenací dìtských divadelních, loutkáøských a recitaèních
souborù z celé ÈR. Inscenace jsou vybírány z krajských postupových pøehlídek, jim
pokud mono pøedcházejí oblastní (okresní), popø. obvodní kola.
Smyslem pøehlídek je konfrontace rùzných stylù práce s dìtskými soubory
v oblasti dramatické výchovy a vytvoøení pøíleitosti pro pøedávání zkueností
a vzájemnou inspiraci pracovníkù s dìtmi a mládeí. Pøehlídky by mìly probíhat
v atmosféøe pøátelského pracovního setkání a podle moností mohou být doplnìny
podnìtným programem pro zúèastnìné dìti (tvùrèí dílny, diskuse, hry apod.)
a vzdìlávacími akcemi pro dospìlé úèastníky.
Na pøehlídkách dìtských souborù se nevyhlauje poøadí (první, druhé, tøetí...
místo). Lektorský sbor (odborná porota) doporuèuje vybrané inscenace k postupu
na pøehlídky vyího stupnì a vem úèastníkùm jsou podle moností poøadatele
udìleny pamìtní listy za úèast, popø. drobné dárky.
II. PODMÍNKY ÚÈASTI
Pøehlídek se mohou zúèastnit dìtské divadelní, loutkáøské a recitaèní soubory
pùsobící pøi jakékoliv kolské èi kulturní instituci (ZU, DDM, SVÈ, Z, víceleté gymnázium, kulturní støedisko...) nebo samostatnì. Tyto soubory musí být sloeny alespoò ze 3/4 z ákù základních kol èi odpovídajících roèníkù víceletých gymnázií. Soubory se pøihlaují na pøehlídku, která je pro nì nejsnáze dosaitelná. Pokud nevìdí
o poøadateli pøehlídky na úrovni oblasti (bývalého okresu èi mìstského obvodu),
kontaktují pøímo organizátory krajského kola. Vedoucí se smí se svými inscenacemi
zúèastnit v daném kolním roce pouze jedné krajské pøehlídky.
Výbìr na krajskou pøehlídku (vèetnì poètu postupujících souborù) je organizován podle podmínek v místì a je stanoven v propozicích vydaných pøísluným poøadatelem. Soubory jsou doporuèeny lektorským sborem (porotou) oblastní (obvodní)
pøehlídky nebo výbìrovou porotou ustanovenou poøadatelem krajského kola, která
v pøípadì potøeby mimo termín pøehlídky navtíví pøedstavení pøihláených souborù,
které nemají monost zúèastnit se oblastního kola. Ve výjimeèných pøípadech je
moné také posouzení na základì videozáznamu pøedstavení.
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III. ORGANIZACE A PRÙBÌH
Realizátory a odbornými garanty krajských a oblastních pøehlídek mohou být
kolské nebo kulturní instituce, obèanská sdruení nebo i soukromé osoby, nadace
atd. Pro zabezpeèení akce je vhodná spolupráce více subjektù. Pøehlídky lze poøádat
spoleènì s pøehlídkami dìtských recitátorù.
Poøádání krajské postupové pøehlídky je nutno konzultovat s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. Návrhy na postup z pøehlídek, jejich konání nebylo oficiálnì
konzultováno a schváleno, nemusí programová rada Dìtské scény respektovat.
Poøadatelé krajských pøehlídek vypracují vlastní propozice a rozíøí je mezi organizátory kol niího stupnì.
Souèástí pøehlídek vech stupòù je hodnocení formou diskuse o vystoupeních
s vedoucími souborù, pøíp. dalími dospìlými úèastníky pøehlídky, pod vedením lektorského sboru (odborné poroty). Pro dìti je moné uspoøádat citlivì vedené diskusní kluby nebo praktické dílny. Vhodným obohacením pøehlídek mohou být odborné,
nejlépe praktické semináøe pro vedoucí dìtských souborù a pro uèitele zabývající
se ve své praxi dìtským divadlem, pøednesem èi dramatickou výchovou.
Doporuèení na lektory pro poroty, semináøe èi dílny lze získat v Centru estetických aktivit dìtí a mládee NIPOS-ARTAMA.
V roce 2010 by mìla jednotlivá kola pøehlídky probìhnout v tìchto termínech:
Oblastní (na úrovni bývalých okresù) a obvodní pøehlídky: do 14. bøezna 2010.
Krajská kola: do 18. dubna 2010.
Celostátní pøehlídka dìtského divadla se koná spoleènì s Celostátní pøehlídkou dìtských recitátorù pod názvem Dìtská scéna 2010 ve dnech 11. - 17. èervna
2010 v Trutnovì.
Oblastní, popø. obvodní kola se mohou po dohodì s poøadatelem pøísluného
krajského kola konat i v pozdìjím termínu, ne jak je stanoveno v tìchto propozicích.
Vzhledem k tomu, e je mezi èleny dìtských divadelních souborù øada dìtí, které
se vìnují recitaci, je tøeba, aby poøadatelé krajských pøehlídek dìtského divadla
a dìtských recitátorù koordinovali termíny tak, aby se pøehlídky nepøekrývaly.
IV. HODNOCENÍ A VÝBÌR
Hodnocení vystoupení na vech stupních provádìjí nejménì tøíèlenné lektorské
sbory (odborné poroty) jmenované poøadatelem pøísluné pøehlídky. Jejich èleny
jsou odborníci z oblasti dìtského divadla, dìtského loutkového divadla, dìtského
pøednesu a dramatické výchovy, doplnìní o praktiky nebo teoretiky z jiných oblastí
divadla. Èlenem kadého lektorského sboru musí být nejménì jeden odborník,
který se aspoò jednou v posledních tøech letech zúèastnil celé pøehlídky vyího
stupnì, pro ni lektorský sbor inscenaci vybírá. Centrum dìtských aktivit NIPOSARTAMA na poádání tyto odborníky doporuèí.
Lektorský sbor hodnotí zejména
 umìlecké a výchovné hodnoty inscenace a její textové pøedlohy,
 vybavenost dìtí v souboru vzhledem k dané inscenaci,
 metody práce a tvoøivý pøístup vedoucího souboru,
 pøínos práce souboru a jeho vedoucího pro rozvíjení oboru dramatické výchovy, dìtského divadla a dìtského pøednesu.
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Poøadatel krajské pøehlídky mùe na základì rozhodnutí lektorského sboru (poroty) navrhnout programové radì DS nejvýe jeden divadelní, loutkáøský èi recitaèní
soubor k pøímému postupu na celostátní pøehlídku. V pøípadì, e se na pøehlídce
vyskytnou dalí kvalitní a inspirativní inscenace, mùe je doporuèit programové radì
DS do irího výbìru (bez ohledu na rozliování kategorie divadelní a recitaèní).
Programová rada DS mùe pøi sestavování programu celostátní pøehlídky pøihlédnout i k poøadí doporuèenému lektorským sborem krajského kola. Pokud je poøadí
navreno, slouí pouze interním potøebám programové rady a není vhodné, aby bylo
zveøejòováno.
Pokud je pøehlídka urèena pro dva kraje, mùe její poøadatel vyuít práva samostatných návrhù na pøímý postup za kadý kraj.
Lektorský sbor krajské pøehlídky musí vdy zváit, zda jsou inscenace natolik podnìtné a kvalitní, aby byly pøínosem pro celostátní pøehlídku. Pokud se taková inscenace na krajské pøehlídce neobjeví, nedoporuèí poøadatel na DS ádný soubor.
Inscenace musí mít v evidenèním listu podrobný a vìcný posudek od lektorského
sboru krajské pøehlídky, jinak programová rada DS nemusí vzít návrh v úvahu.
Poèet úèastníkù ani èasový limit vystoupení nejsou stanoveny, navrhovatel
ale musí zváit, zda je poèet úèinkujících pøimìøený délce trvání inscenace a její
nároènosti.
Po skonèení krajské pøehlídky doruèí její poøadatel programové radì DS:
 vyplnìný evidenèní list souboru a inscenace (formuláø vydává Centrum estetických aktivit dìtí a mládee ARTAMA),
 výstiný, vìcný posudek lektorského sboru na doporuèené pøedstavení,
 aspoò jeden exempláø textu hry/pásma.
Tyto materiály doruèí poøadatel krajské pøehlídky nejpozdìji do 20. dubna 2010
na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jakub Hulák, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2,
e-mail: hulak@nipos-mk.cz, (tel.: 221 507 969).
Program Dìtské scény sestaví z návrhù ze vech krajských pøehlídek programová rada DS jmenovaná NIPOS-ARTAMA.
V pøípadì, e se na krajské pøehlídce vyskytne mimoøádnì zdaøilá èi inspirativní
loutkáøská inscenace, mùe ji lektorský sbor doporuèit také k výbìru na celostátní
pøehlídku Loutkáøská Chrudim. V takovém pøípadì pøipojí poøadatel k zaslaným
materiálùm (viz výe) písemné doporuèení lektorského sboru.
V. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
V zájmu koordinace krajských kol dodruje poøadatel pøehlídky pravidla daná
tìmito propozicemi a konzultuje pøípravu pøehlídky s odborným pracovníkem NIPOSARTAMA. V pøípadì nedodrení pravidel ze strany poøadatele pøehlídky není programová rada DS povinna respektovat návrhy na postup souborù z krajského kola.
V pøípadì ekonomických potíí mùe být program pøehlídky omezen nebo mùe
být pøehlídka odvolána.
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Celostátní pøehlídka dìtských recitátorù
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PØEHLÍDKY
Celostátní pøehlídka dìtských recitátorù je pøehlídka a dílna nejzajímavìjích
a nejinspirativnìjích vystoupení dìtských sólových recitátorù z celé ÈR. Recitátoøi
postupují z krajských postupových pøehlídek, jim pøedcházejí oblastní (okresní),
popø. obvodní a kolní kola.
Pøehlídka má pøímou vazbu na výuku èeského jazyka a literatury na základních
kolách a víceletých gymnáziích. Prostøednictvím tvoøivé práce na interpretaci básní
èi prózy a pøípravy veøejného vystoupení rozvíjí v dìtech schopnost hlubího porozumìní textu a vyspìlého ovládání mateøského jazyka, pøispívá ke kultivaci mluveného
slova a rozvoji mluvních a komunikaèních dovedností. Zároveò dìti motivuje
k aktivnímu poznávání èeské i svìtové literatury a získávání vztahu k ní.
Uèitelùm nabízí pøehlídka monost pracovního setkávání, vzájemné inspirace
a dalího vzdìlávání v oboru.
Vechna kola pøehlídky by mìla probíhat v atmosféøe pøátelského pracovního
setkání a podle moností mohou být doplnìna podnìtným programem pro úèastníky
(hlasové rozcvièky, dílny, diskuse, hry apod.) a vzdìlávacími akcemi pro dospìlé úèastníky. Poøadatel pøehlídky by mìl vytvoøit pro vystoupení recitátorù co nejpøíznivìjí
podmínky, tedy i potlaèit nezdravou soutìní atmosféru a rivalitu mezi recitátory.
II. PODMÍNKY ÚÈASTI
Pøehlídky se mohou zúèastnit jednotlivci ze základních kol, niích stupòù gymnázií, základních umìleckých kol, domù dìtí a mládee a dalích institucí. Pøihlaují
se u organizátorù kolního kola, popøípadì pøímo u poøadatele oblastního kola.
Pro zaøazení do pøísluné vìkové kategorie je rozhodující postupný roèník Z
nebo odpovídající roèník víceletého gymnázia:
1. vìková kategorie - áci 2. - 3. roèníkù základních kol (konèí na úrovni kraje,
nepostupuje na Dìtskou scénu),
2. vìková kategorie - áci 4. - 5. roèníkù základních kol,
3. vìková kategorie - áci 6. - 7. roèníkù základních kol a pøísluných roèníkù
víceletých gymnázií,
4. vìková kategorie - áci 8. - 9. roèníkù základních kol a pøísluných roèníkù
víceletých gymnázií.
Je pøínosné, aby poøadatelé kolních, oblastních, popø. krajských kol zøídili i nultou
kategorii pro áky 1. roèníkù Z, která ale není postupová.
Sólisté 1. a 2. kategorie se hlásí na pøehlídku pouze s jedním textem. Sólisté 3. a 4. kategorie mají pøipraveny dva texty. Záleí na poøadatelích postupového kola, zda budou poadovat druhý text od vech recitátorù, nebo jen od tìch, kteøí po pøednesu
prvního textu aspirují na postup èi jiné ocenìní. V pøípadì postupu do celostátního
kola je ale podmínkou kvalitní zvládnutí obou textù. Úèastníci jsou s principem pouití druhých textù pøedem seznámeni.
Délka vystoupení by mìla být úmìrná vìku a schopnostem recitátora, maximálnì ale 5-7 minut pro jeden text (poezii èi prózu). Vzhledem k ryze interpretaèní povaze pøehlídky není vhodné, aby recitátor vystupoval se svým vlastním (autorským) tex5
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tem. Na pøehlídce vystupují pøednaeèi výhradnì s texty, s nimi byli vybráni lektorským sborem niího postupového kola. Recitátor nesmí na pøehlídce vystupovat
se stejným textem jako v pøedchozím roce. Se sólovým pøednaeèem se Celostátní
pøehlídky dìtských recitátorù a jejích postupových kol zúèastní pokud mono pedagog, který pøednaeèe pøipravoval.
III. ORGANIZACE A PRÙBÌH
kolní kola probíhají zpravidla na základních kolách, realizaci oblastních
a krajských kol zabezpeèují rùzné kolské nebo kulturní instituce (ZU, Z, DDM,
SVÈ, kulturní støediska apod.). Organizátoøi pøipravují pøehlídku vdy v koordinaci
s poøadateli pøehlídky niího stupnì (termíny, pøihláky). Pøehlídky lze poøádat spoleènì s pøehlídkami dìtského divadla. Poøadatelé krajských kol konzultují vyhláení
a termín pøehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. Vydávají zpravidla vlastní propozice pøizpùsobené specifickým podmínkám v místì (poèet postupujících
z oblastních kol apod.).
V roce 2010 by mìla jednotlivá kola pøehlídky probìhnout v tìchto termínech:
kolní kola: do 21. února 2010.
Oblastní (okresní), popø. obvodní kola: do 21. bøezna 2010.
Krajská kola: do 25. dubna 2010.
Celostátní pøehlídka dìtských recitátorù se koná spoleènì s Celostátní pøehlídkou dìtského divadla v rámci pøehlídky Dìtská scéna 2010 ve dnech 11. - 13. èervna 2010 v Trutnovì.
Oblastní, popø. obvodní kola se mohou po dohodì s poøadatelem pøísluného
krajského kola konat i v pozdìjím termínu, ne jak je stanoveno v tìchto propozicích.
Vzhledem k tomu, e se øada recitátorù vìnuje také práci v dìtském recitaèním
èi divadelním souboru, je tøeba, aby poøadatelé krajských pøehlídek dìtských recitátorù a dìtského divadla koordinovali termíny tak, aby se pøehlídky nepøekrývaly.
Souèástí kadého kola je hodnocení recitaèních vystoupení. Lektorský sbor by
mìl s recitátory a jejich pedagogy pøimìøenou formou promluvit o základních kladech a problémech jejich vystoupení. Pro zkvalitnìní oblastních a krajských pøehlídek dìtských sólových recitátorù lze doporuèit poøádání praktických dílen pro recitátory
i pro pedagogické pracovníky pod vedením zkuených lektorù.
Doporuèení na lektory pro poroty, semináøe èi dílny lze získat v Centru estetických aktivit dìtí a mládee NIPOS-ARTAMA.
IV. HODNOCENÍ A VÝBÌR
Poøadatelé na vech stupních jmenují nejménì tøíèlenné lektorské sbory (odborné poroty). Jejich èleny jsou odborníci z oblasti dìtského pøednesu a dramatické
výchovy doplnìní o dalí osoby, které se ve své práci zabývají recitací a mluveným
projevem (napø. zkuení a tvoøiví pedagogové, dospìlí recitátoøi). Jejich èleny nemohou být pedagogové, kteøí pøipravovali recitátora, jen se pøehlídky úèastní. V kadém
lektorském sboru by mìl být nejménì jeden odborník, který se v posledních tøech
letech aspoò jednou zúèastnil pøehlídky vyího stupnì, pro ni lektorský sbor recitátora vybírá. Centrum estetických aktivit dìtí a mládee NIPOS-ARTAMA na poádání
tyto odborníky doporuèí.
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Mezi hlavní kritéria hodnocení a výbìru recitátorù do vyích kol patøí zejména:
 pøirozenost dìtského projevu a vybavenost recitátora,
 umìlecká hodnota textu, pøimìøená interpretaèní úrovni dítìte,
 schopnost uchopit text a tvoøivì ho interpretovat,
 celková úroveò a kultura projevu.
Lektorský sbor krajského kola pøi hodnocení nestanovuje poøadí, ale pro postup
do vyího kola doporuèí nejvýe dvì nejlepí èi nejinspirativnìjí recitaèní vystoupení z kadé postupové kategorie. Jedním z kritérií postupu z krajského kola
mùe být i pøedpokládaný pøínos vystoupení z hlediska dramaturgie celostátní pøehlídky. Poøadatelé pøehlídek urèených pro dva kraje mají právo samostatných doporuèení za kadý kraj.
Pro postup ze kolního èi oblastního kola platí stejná pravidla, poèet postupujících recitátorù ale mùe být po dohodì mezi poøadateli postupových pøehlídek
vyí.
Po skonèení krajské pøehlídky doruèí její poøadatel vyplnìný evidenèní list recitátora, struèné hodnocení recitaèního vystoupení (formuláøe vydává Centrum dìtských
aktivit ARTAMA) a jeden výtisk textu recitaèního vystoupení (v pøípadì zásahù do textu
nejlépe kopii originální pøedlohy s vyznaèenými krty a úpravami) na adresu: Dùm
kultury, Mgr. Zina Rýgrová, Národní 199, 541 01 Trutnov (e-mail: rygrova@dktrutnov.cz,
tel.: 499 840 080), a to nejpozdìji do 27. dubna 2010.
V. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
V zájmu koordinace krajských kol dodruje poøadatel pøehlídky pravidla daná
tìmito propozicemi a konzultuje pøípravu pøehlídky s odborným pracovníkem NIPOSARTAMA. V pøípadì nedodrení pravidel ze strany poøadatele pøehlídky není programová rada DS povinna respektovat návrhy na postup recitátorù z krajského kola.
V pøípadì ekonomických potíí mùe být program recitaèní pøehlídky omezen nebo
mùe být pøehlídka odvolána.
Zpracoval Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, listopad 2009

KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PØEHLÍDKY
DÌTSKÉHO DIVADLA 2010
HLAVNÍ MÌSTO PRAHA
Otvírání 2010
27. - 28. bøezna - Karlínské Spektrum
kontakt: Jaroslav Hejnic,
Karlínské Spektrum,
Karlínské nám. 7,
186 00 Praha 8
tel.: 222 333 812
e-mail: hejnic@ddmpraha.cz

STØEDOÈESKÝ KRAJ
Stochov
17. - 18. dubna - Dùm kultury
kontakt: Iva Dvoøáková,
ikovo nám. 974,
271 01 Nové Straecí
mob. tel.: 737 149 291
e-mail: dvorakovi.vil@seznam.cz
www.ds-stochov.nostradivadlo.cz
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JIHOÈESKÝ KRAJ
Bechynì - Jaro XVIII
26. - 28. bøezna - Kulturní støedisko
mìsta Bechynì
kontakt: Soòa Houdková,
Kulturní støedisko mìsta Bechynì,
U nádraí 602, 391 65 Bechynì
tel.: 381 213 338, tel./fax: 381 212 433
e-mail: program@kulturnidum.cz
www.kulturnidum.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové
16. - 17. dubna - Divadlo Jeslièky
kontakt: Naïa Gregarová, IMPULS
Støedisko amatérské kultury,
Okruní 1130, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 582 622, mob. tel.: 773 133 743
fax: 495 546 560, www.impulshk.cz
e-mail: gregarova@vsvd.cz
PARDUBICKÝ KRAJ
Svitavy
9. dubna - Fabrika Svitavy
kontakt: Hana vandová, Støedisko
kulturních slueb mìsta Svitavy,
Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy
tel.: 461 535 220, 739 040 678
e-mail: hana.svandova@kultura-svitavy.cz
www.kultura-svitavy.cz

PLZEÒSKÝ KRAJ
Dobøany - Dìtský divadelní Tartas 2010
16. - 18. dubna
kontakt: Jana Wertigová, Hana
Pranèlová, Roman Èerník, JOHAN,
centrum pro kulturní a sociální projekty,
DPL Havíøská 11, 301 00 Plzeò
tel.: 775 131 309
e-mail: johan.c@seznam.cz
www.johancentrum.cz

KRAJ VYSOÈINA
Tøebíè
13. dubna - Národní dùm
kontakt: Dagmar Øezáèová, DDM Hrádek,
Hrádek 964, 674 01 Tøebíè
tel.: 568 846 217, 739 564 881
e-mail: rezacova@ddmhradek.cz
www.ddmhradek.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
Ostrov - Ostrov za oponou
10. - 11. dubna - Dùm kultury
kontakt: Markéta Jenitová,
Dùm kultury Ostrov,
Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov
tel. 353 800 530
e-mail: jenistova@dk-ostrov.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno
15. - 18. dubna - SVÈ Luánky
kontakt: Milo Maxa, Støedisko divadelních a taneèních aktivit CVÈ Lidická,
SVÈ Luánky, Lidická 50,
658 12 Brno, tel.: 549 524 107,
777 986 048, fax: 549 524 104
e-mail: maxa@luzanky.cz

LIBERECKÝ KRAJ
Liberec
20. bøezna - Malé divadlo
kontakt: Vendulka Tonerová, DDM Vìtrník,
Riegrova 16, 460 01 Liberec
tel.: 485 102 433
e-mail: vendulka.tosnerova@ddmliberec.cz
www.ddmliberec.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Olomouc - PODÌS 2010
17. - 18. dubna - ZU erotín
kontakt: Magdaléna Strejèková, Sdruení D,
tø. 17. listopadu 43, 779 00 Olomouc
mob. tel.: 724 738 031
e-mail: info@sdruzenid.cz
skype: dramacentrum, www.sdruzenid.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Dìèín
10. dubna - Mìstské divadlo
kontakt: Jana trbová, Ars decini o. s.,
Podmokelská 16, 405 02 Dìèín IV
tel.: 723 830 966
e-mail: strbovajana@seznam.cz
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava
10. - 11. dubna - DK Tøebovice
kontakt: Saa Rychecký,
DIVIDLO Ostrava,
ivièná 2846/7,
702 00 Moravská Ostrava
tel.: 602 787 552
e-mail: sasa.ostrava@seznam.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
Uherské Hraditì - ebøiòák 2010
8. - 9. dubna - Kulturní dùm Vésky
kontakt: Martina Gogolová, ZU,
Mariánské nám. 125,
686 01 Uherské Hraditì
tel.: 572 551 489, 572, fax: 572 555 414
e-mail: martina.gogolova@zusuh.cz
www.zusuh.cz

KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PØEHLÍDKY
DÌTSKÝCH RECITÁTORÙ 2010
HLAVNÍ MÌSTO PRAHA
Praské poetické setkání 2010
24. - 25. dubna - DDM Praha 8
kontakt: Jana Machalíková,
DDM Praha 8,
Pøemylenská 1102, 182 00 Praha 8
tel.: 777 711 267
e-mail: machalikova@centrum.cz

PLZEÒSKÝ KRAJ
Plzeò
24. dubna - SVÈ
kontakt: Anna Poncarová,
Støedisko volného èasu dìtí a mládee,
Pallova 19, 303 82 Plzeò
tel. a fax: 377 322 231
e-mail: poncarova@svcpl.cz

STØEDOÈESKÝ KRAJ
Kolín
11. dubna - DDM
kontakt: Zuzana Hanzálková, DDM,
Praská 161,
280 50 Kolín 1
tel. a fax: 321 712 939
mob. tel.: 723 163 186
e-mail: hanzalkova.zuzana@ddmkolin.cz
www.ddmkolin.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
Ostrov
16. dubna - Dùm kultury
kontakt: Irena Konývková, ZU,
Masarykova 717, 363 01 Ostrov
tel.: 353 300 550
tel. a fax: 353 300 530
e-mail: hophop.zus@worldonline.cz
www.zusostrov.cz
ÚSTECKÝ KRAJ
Louny
27. - 28. bøezna - Mìstská knihovna
Kontakt: Dagmar Bahnerová,
Mìstská knihovna Louny,
Husova 2382,
440 04 Louny
tel.: 415 652 167
e-mail: bahnerova@mkl.cz
www.mkl.cz

JIHOÈESKÝ KRAJ
Strakonice
15. - 16. dubna - DDM
kontakt: Iva rámková, DDM,
Na Ohradì 417, 386 01 Strakonice
tel.: 383 322 216, tel./fax: 383 323 890
mob. tel.: 602 292 664
e-mail: ddm@ddmstrakonice.cz
www.ddmstrakonice.cz
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LIBERECKÝ KRAJ
Liberec
17. dubna - Experimentální studio
Lidových sadù
kontakt: Vendulka Tonerová,
DDM Vìtrník,
Riegrova 16, 460 01 Liberec
tel.: 485 102 433
e-mail: vendulka.tosnerova@ddmliberec.cz
www.ddmliberec.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno
13. - 14. dubna - SDV Labyrint
kontakt: Emilie patná,
Studio dramatické výchovy
Labyrint (poboèka SVÈ Luánky),
vermova 19,
625 00 Brno - Bohunice
tel.: 547 354 383, 608 381 555
e-mail: emca.labyrint@luzanky.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové
12. (1. kat.), 13. (2. kat.), 19. (3. kat.),
20. (4. kat.) dubna - Divadlo Jeslièky
kontakt: Naïa Gregarová,
Jana Portyková,
Støedisko amatérské kultury IMPULS,
Okruní 1130, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 582 622,
773 133 743 (N. Gregarová),
607 742 091 (J. Portyková),
fax: 495 546 560
e-mail: gregarova@vsvd.cz,
jana.portykova@seznam.cz
www.impulshk.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Olomouc - PODÌS 2010
16. dubna - ZU erotín
kontakt: Leo Bøezina,
DDM Olomouc, Janského 1,
771 74 Olomouc
tel.: 585 431 859
mob. tel.: 739 452 451
e-mail: icm@ddmolomouc.cz
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava
9. dubna - ZU Edvarda Runda,
Slezská Ostrava
kontakt: Saa Rychecký,
DIVIDLO Ostrava,
ivièná 2846/7,
702 00 Moravská Ostrava
tel.: 602 787 552
e-mail: sasa.ostrava@seznam.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Pardubice
12. (1. kat.), 13. (2. kat.), 21. (3. kat.),
22. (4. kat.) dubna - Dùm hudby
kontakt: Hana Cihlová,
Krajská knihovna v Pardubicích,
odd. regionálních a kulturních slueb,
Sukova tøída 1260, 530 02 Pardubice
tel.: 466 500 754, 466 513 131
e-mail: cihlova.okpce@volny.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
Uherské Hraditì
22. dubna 2010 - Reduta
kontakt: Martina Dörrová, DDM,
Purkyòova 494,
686 06 Uherské Hraditì
tel.: 572 551 347, 737 923 842
e-mail: martina.dorrova@ddmsikula.cz
www.ddmsikula.cz

KRAJ VYSOÈINA
Tøebíè
12. dubna - Divadlo Pasá
kontakt: Dagmar Øezáèová,
DDM Hrádek,
Hrádek 964, 674 01 Tøebíè
tel.: 568 846 217, 739 564 881
e-mail: rezacova@ddmhradek.cz
www.ddmhradek.cz
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MLADÁ SCÉNA

8. celostátní pøehlídka studentských divadelních souborù
24. - 27. èervna 2010, Ústí nad Orlicí
Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá NIPOS-ARTAMA
ve spolupráci s o. s. Malá scéna Ústí nad Orlicí. Pøehlídka probíhá za finanèního pøispìní Pardubického kraje a mìsta Ústí nad Orlicí.
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PØEHLÍDKY
Mladá scéna 2010 je koncipována jako celostátní pøehlídka støedokolských
a dalích mladých divadelních souborù, umoòující setkání, prezentaci a konfrontaci
jejich práce. Hlavními cíli pøehlídky jsou podpora zájmu mladých lidí o divadelní
aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní èinnosti.
II. PODMÍNKY ÚÈASTI
Pøehlídky se mohou zúèastnit divadelní soubory z Èeské republiky, jejich vystupujícím èlenùm je minimálnì 15 let a jsou studenty S, SO, VO, popø. V, nebo
nestudují, ale vìkovì odpovídají støedokolským, popø. vysokokolským studentùm.
Vìkové omezení se netýká reiséra, scénografa, autorù hudby apod.
Soubory se mohou pøehlídky zúèastnit s divadelními inscenacemi bez omezení
druhového èi ánrového (èinoherní, autorské, hudební, výtvarné, pohybové, taneèní,
loutkové divadlo, divadlo poezie, divadlo pro dìti a dalí).
III. ORGANIZACE A PRÙBÌH
Programová rada jmenovaná NIPOS-ARTAMA sestaví program celostátní pøehlídky Mladá scéna (dále jen MS), a to na základì doporuèení vzelých z pøísluných
postupových pøehlídek. Ve výjimeèných pøípadech mùe na základì písemného doporuèení vybaveného potøebnými náleitostmi zaøadit do programu pøehlídky i inscenaci smìøující k celostátní pøehlídce jiného divadelního oboru.
Programovou radu MS tvoøí èlenové odborné rady pro studentské a experimentující divadlo, zástupci poøadatelù MS a zástupci pøehlídek, z nich návrhy vzely.
Úèast zástupce pøehlídky - èlena lektorského sboru (odborné poroty), zástupce
poøadatele èi odborného garanta - domlouvá a zajiuje poøadatel postupové pøehlídky s odpovìdným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. Zástupce pøehlídky v sobì mùe
kumulovat víc funkcí, pøehlídek apod.
Programová rada zasedne v úterý 13. dubna 2010 v 10 hodin.
Postupová pøehlídka mùe doporuèit do programu libovolný poèet inscenací
s uvedením poøadí. Toto poøadí slouí k interní potøebì programové rady a není vhodné, aby bylo veøejnì vyhláeno. Programová rada k navrenému poøadí pøihlédne,
ale není povinna ho respektovat.
Postupovou pøehlídkou rozumíme pøehlídku, která splòuje následující kritéria:
1. poøadatel musí pøedem informovat o tom, e pøehlídka smìøuje k celostátní pøehlídce Mladá scéna 2010 (toto musí být uvedeno v názvu èi podtitulu);
2. o konání pøehlídky musí poøadatel uvìdomit odpovìdného pracovníka NIPOSARTAMA do konce listopadu 2009;
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3. pøehlídková pøedstavení posuzují minimálnì 3 lektoøi; èlenové lektorského sboru
nesmìjí být zainteresováni na pøípravì kterékoli inscenace ucházející se na dané
pøehlídce o úèast na celostátní pøehlídce MS;
4. èlenem lektorského sboru je osoba s funkcí odborného garanta, která bude zodpovìdná za znalost propozic pro daný rok a soulad návrhù/doporuèení s propozicemi, zároveò nesmí být zainteresována na pøípravì kterékoli inscenace
ucházející se o úèast na MS na dané pøehlídce. Výbìr této osoby konzultuje poøadatel pøehlídky s odpovìdným pracovníkem NIPOS-ARTAMA - ten rozhodne
o její registraci. Schválení je dále vázáno na souhlas oslovené osoby.
Postupová pøehlídka musí zahrnovat minimálnì 5 inscenací ucházejících
se o úèast na celostátní pøehlídce; pokud je jich ménì, nemá právo doporuèení.
IV. HODNOCENÍ A VÝBÌR
Aby programová rada mohla zaøadit inscenace do programu pøehlídky, musí být
dodreny tyto podmínky:
- soubor se s danou inscenací neuchází o úèast na celostátní pøehlídce Mladá
scéna na více postupových pøehlídkách (je doporuèeno, aby poøadatelé poadovali od souborù prohláení, e se o úèast na MS neucházejí na ádné jiné postupové pøehlídce);
- soubor dodal v termínu poadované materiály, a to i v pøípadì, kdy poøadatel postupové pøehlídky se souborem jeho umístìní v návrhu (doporuèení) nekonzultoval a neupozornil jej na nutnost dodání.
Poøadatel má právo nezaøadit doporuèenou inscenaci do programu, pokud
ani po konzultaci se souborem nenalezne pøimìøený termín èi prostor pro danou
produkci.
Navrhovatelé doporuèují inscenace prostøednictvím pøihláek (www.artama.cz),
jejich èást A odelou na adresu: NIPOS-ARTAMA, Lenka Novotná, P. O. BOX 12 /
Blanická 4, 120 21 Praha 2 èi na e-mail: novotna@nipos-mk.cz. Èást B pøedají
souboru spolu s jedním exempláøem propozic. Soubor èást B vyplní a dodá ji
ve stejném termínu na stejnou adresu.
Navrhovatel dodá:
 pøihláku list A;
 na samostatném listu podrobné odborné hodnocení inscenace se jmény
hodnotitelù a jasným sdìlením, v èem navrhovatelé spatøují splnìní poadavkù výbìru pro celostátní pøehlídku studentských divadelních souborù;
 tzv. technickou zprávu, tedy dalí údaje o pøehlídce, které jsou k dispozici:
zejména program èi soupis ostatních inscenací a vystoupení; pokud je pøehlídka postupovou pro více celostátních pøehlídek, s vyznaèením, o úèast
na které celostátní pøehlídce se ta která inscenace ucházela; informaci o pøípadných semináøích, pøípadnì poèty osob, pokud je eviduje (úèinkující, lektorský sbor, seminaristé, diváci) apod.; v pøípadì, e bude uplatòováno více
návrhù, staèí dodat jednou za pøehlídku, není tøeba pro kadý návrh opakovat.
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Soubor dodá:
 pøihláku list B;
 materiál do programové broury: slovo o souboru a slovo o autorovi (autorech), resp. o inscenaci pro úèely propagace;
 textovou pøedlohu inscenace, v elektronické podobì - pokud existuje;
 osoby a obsazení vèetnì dalích údajù o tvùrèím týmu - reisér, scénograf,
autor hudby, pedagogické vedení apod. - je moné nahradit titìným programem - pokud existuje;
 anotaci inscenace v rozsahu 3-6 øádkù, pouitelnou bez úprav jako nabídku
pro koly, které mají zájem navtívit pøedstavení jako diváci;
 dalí materiály (fotografie, program - elektronicky, nepovinnì videozáznam),které mohou pomoci programové radì blíe se seznámit
s pøedstavením a jeho kvalitami.
Navrhovatelé i soubory doruèí pøihláky do NIPOS-ARTAMA co nejdøíve po skonèení konkrétní postupové pøehlídky, nejpozdìji ale do pondìlí 12. dubna 2010, kdy je
uzávìrka pøihláek.
Za pøijaté budou povaovány kompletní pøihláky (tj. vèetnì poadovaných pøíloh)
doruèené k termínu uzávìrky. Se soubory zaøazenými do programu celostátní pøehlídky uzavøe organizátor pøehlídky smlouvu o vystoupení, v ní budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru na pøehlídce. Èlenùm hrajících souborù bude
umonìn vstup zdarma na vechna ostatní divadelní pøedstavení. Organizátoøi jsou
pøipraveni umonit úèast hrajících souborù po celou dobu konání pøehlídky.
V. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
Pokud bude postupová pøehlídka spojena s postupovou pøehlídkou s výbìrem
pro jinou celostátní pøehlídku, nejèastìji rámkùv Písek (experimentující divadlo),
øídí se tato èást samostatnými propozicemi.
Mladá scéna bude jedním z výbìrových míst pro úèast na Jiráskovì Hronovì
2010, festivalu amatérského divadla (celostátní mezidruhové pøehlídce s mezinárodní úèastí). Poèet a podobu nominací èi doporuèení urèují propozice Jiráskova
Hronova 2010.
V pøípadì ekonomických potíí mùe být program pøehlídky omezen nebo mùe
být pøehlídka odvolána.
Zpracovala Lenka Novotná
NIPOS-ARTAMA, záøí 2009
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KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PØEHLÍDKY 2010
pro celostátní pøehlídku experimentujícího divadla RÁMKÙV PÍSEK (P)
a pro celostátní pøehlídku studentských divadelních souborù
MLADÁ SCÉNA (MS)
HLAVNÍ MÌSTO PRAHA
Stodùlecký Píseèek (P, MS)
2. - 4. dubna, Praha
Poøadatel: KD Mlejn - náhradní místo
konání v dobì rekonstrukce: KC ZAHRADA
Kontakt: Dáa Brtnická, mobil: 777 088 928
e-mail: divadlo@mlejn.cz

PLZEÒSKÝ KRAJ
Na hranì - Plasy010 (P, MS)
9. - 11. dubna, Plasy
Poøadatel: Johan, centrum pro kulturní
a sociální projekty
Kontakt: Jana Wertigová,
Hana Pranèlová, Roman Èerník,
Centrum pro kulturní a sociální projekty,
Havíøská 933/11,
301 00 Plzeò-Jiní pøedmìstí
tel.: 775 131 309
e-mail: johan.c@seznam.cz
www.johancentrum.cz

STØEDOÈESKÝ KRAJ
Prima setkání ve Straecí (MS, P)
19. - 21. bøezna, Nové Straecí
Poøadatel: Divadlo Maøeni a Paøeny
pøi Gymnáziu J.A. Komenského Nové
Straecí, mìsto Nové Straecí, ZU
Nové Straecí
Kontakt: Iva Dvoøáková, ikovo nám. 974,
271 01 Nové Straecí, tel.: 737 149 291
e-mail: dvorakovi.vil@seznam.cz
pøihláky ke staení, propozice a archiv
na adrese: www.nostradivadlo.cz

LIBERECKÝ KRAJ A ÚSTECKÝ KRAJ
Modrý kocour (P, MS)
25. - 28. února, Turnov
Poøadatel: Turnovské divadelní studio
a Turnovská Bohéma
Kontakt: Petr Haken,
Konìvova 1003,
511 01 Turnov
tel.: 484 845 083, 606 504 008
e-mail: haken@gytu.cz
www.turnov.cz/kultura/akce/kocour.htm

JIHOÈESKÝ KRAJ
Krumlovská Mladá scéna 2010 (MS)
12. bøezna, Èeský Krumlov
Poøadatel: Dùm dìtí a mládee
Èeský Krumlov
Kontakt: Dùm dìtí a mládee, Linecká 67,
381 01 Èeský Krumlov
tel.: 380 711 601 (Stanislav Koten),
604 867 563 (Jaroslava Léblová)
e-mail: kancelar01@ddm.ckrumlov.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Audimafor - Kostelecký kostlivec
(P, MS, WP)
26. - 28. bøezna,
Kostelec nad Orlicí
Poøadatel: IMPULS Hradec Králové
a Kulturní klub Rabtejn
Kostelec nad Orlicí
Kontakt: Naïa Gregarová,
IMPULS Hradec Králové,
Okruní 1130,
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 582 622, 773133 743
e-mail: gregarova@vsvd.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ¨
NOVÁ PØEHLÍDKA
Ostrov - Ostrov za oponou (MS, DS)
10. - 11. dubna - Dùm kultury
kontakt: Markéta Jenitová,
Dùm kultury Ostrov, Mírové nám. 733,
363 01 Ostrov, tel. 353 800 530
e-mail: jenistova@dk-ostrov.cz
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PARDUBICKÝ KRAJ
NOVÁ PØEHLÍDKA
Svitavský Fanda ( P, MS, WP)
12. -14. bøezna, Svitavy
Poøadatel: Støedisko kulturních slueb
mìsta Svitavy, Wolkerova alej 92/18,
568 02 Svitavy
Kontakt: Hana vandová, SKS Svitavy
tel.: 739 040 678
e-mail: hana.svandova@kultura-svitavy.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Pøehlídka studentského a pøehlídka
experimentujícího divadla (MS, P)
12. - 13. bøezna, Nový Jièín
Poøadatel: Støedisko volného èasu
FOKUS Nový Jièín
Kontakt: Hana Rùová, K nemocnici 23,
741 01 Nový Jièín, tel.: 556 710 088
603 162 548, e-mail: ruzova@fokusnj.cz
OSTRAVSKÝ KRAJ
Setkání divadel - Malé jevitní formy 2010
(MS, P)
19. - 20. bøezna, Valaské Meziøíèí
Poøadatel: Kulturní zaøízení mìsta
Valaské Meziøíèí, pøísp. organizace
Kontakt: Magda Siekliková, Kulturní
zaøízení mìsta Valaské Meziøíèí,
Komenského 1, 757 11 Valaské Meziøíèí
tel.: 739 281 416, 571 684 223
e-mail: sieklikova@kzvalmez.cz
fax: 571 684 684, (Karel Proke)
e-mail: prokes@kzvalmez.cz

KRAJ VYSOÈINA
JID 20-10 - 10. roèník (P, MS)
18. - 21. bøezna, Jihlava
Poøadatel: Gymnázium Jihlava,
Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava
Kontakt: Ivana Fexová
tel.: 723 361 560
e-mail: fexova@gymnazium.ji.cz
www.jid.nazory.cz
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Jarní divadelní festival & Mumraj!
(P, MS)
16. - 21. bøezna, Hodonín
Poøadatel: KPU v ÈR a KD Hodonín
Kontakt: Vladimír Michal (P)
tel.: 775 195 677, www.dkhodonin.eu
a Zdenìk Grombiøík (MS), Dùm kultury,
Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín
tel.: 518 309 410
e-mail: grombirik@dkhodonin.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Pøehlídka studentského divadla
bøezen/duben, Prostìjov
Poøadatel: Mìstský úøad Prostìjov, odbor
kolství a kultury, oddìlení DUHA - KK
U hradeb a ZU V. Ambrose Prostìjov
Kontakt: Martina Drmolová, odd. DUHA kulturní klub U hradeb, Nám. T.G.M. 130/14
796 01 Prostìjov, tel.: 777 116 142,
e-mail: martina.drmolova@prostejov.eu

Mladá a experimentující scéna (MS,
P) Berg-píl Brno, 8. roèník
krajského kola postupových pøehlídek
16. - 20. bøezna, Brno
Poøadatel: ateliér Divadlo a výchova DIFA
JAMU, SVÈ Luánky a o.s. KANDY
Kontakt: Veronika Rodriguezová,
ateliér Divadlo a výchova DIFA JAMU,
Mozartova 1, 662 15 Brno
tel.: 542 591 300,
737 612 996 (Veronika Rodriguezová)
e-mail: spil-berg@jamu.cz
veronika.rodriguezova@seznam.cz
www.spil-berg.jamu.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
NOVÌ PØEHLÍDKA I PRO STUDENTSKÉ
DIVADELNÍ SOUBORY
Valaské Køoví 2010 (DD, MS)
3. - 10. bøezna, Slavièín
Poøadatel: SemTamFór, o.s.,
Sokolovna Slavièín
Kontakt: Jan Julínek, Kvìtná 424,
763 21 Slavièín, tel: 603 113 222
Zuzana Julínková, tel: 774 72 11 10
e-mail: produkce@semtamfor.cz
www.semtamfor.cz
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WOLKRÙV PROSTÌJOV

53. celostátní pøehlídka umìleckého pøednesu a divadla poezie
15. - 19. èervna 2010, Prostìjov
Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá NIPOS-ARTAMA
ve spolupráci s Mìstským úøadem - odborem kolství a kultury, oddìlením DUHA kulturním klubem U hradeb a Mìstským divadlem v Prostìjovì. Pøehlídka probíhá
za finanèního pøispìní mìsta Prostìjov a Olomouckého kraje.
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PØEHLÍDKY
Wolkrùv Prostìjov (dále jen WP) je pøehlídkou nejlepích sólových recitátorù,
recitaèních kolektivù a divadel poezie v Èeské republice. Je pøíleitostí k setkání interpretù literárních textù, ke konfrontaci tvùrèích výsledkù a postupù, ke vzájemné
inspiraci, výmìnì názorù a zkueností.
II. PODMÍNKY ÚÈASTI
Pøehlídky se mohou zúèastnit sólisté a divadelní soubory z Èeské republiky, jejich vystupující èlenové ukonèili 9. tøídu Z nebo odpovídající tøídy víceletého gymnázia. Horní vìková hranice není stanovena.
Sóloví recitátoøi jsou rozdìleni do vìkových kategorií.
1. kategorie - od ukonèení 9. tø. Z nebo odpovídající tøídy víceletého gymnázia
do 17 let (dovrení 17 let a po 1. 2. 2010 vèetnì)
2. kategorie - od 17 let (recitátoøi, kteøí do 1. 2. 2010 dovrí 17 let) do 20 let
3. kategorie - od 20 let (recitátoøi, kteøí do 1. 2. 2010 dovrí 20 let) a více (horní
vìková hranice není stanovena)
U recitaèních kolektivù a divadel poezie - od 9. tø. Z nebo odpovídající tøídy víceletého gymnázia, horní vìková hranice není stanovena.
III. ORGANIZACE A PRÙBÌH
Sóloví recitátoøi jsou nominováni z krajských postupových pøehlídek WP, soubory
jsou z tìchto pøehlídek doporuèeny. O jejich zaøazení do programu WP rozhoduje
programová rada WP. Ta ve výjimeèných pøípadech mùe na základì písemného
doporuèení vybaveného potøebnými náleitostmi zaøadit do programu pøehlídky
i inscenaci smìøující k celostátní pøehlídce jiného divadelního oboru.
Programovou radu pøehlídky tvoøí èlenové odborné rady umìleckého pøednesu
(OR UP) NIPOS-ARTAMA a pøizvaní odborníci.
Programová rada zasedne koncem dubna èi zaèátkem kvìtna 2010.

Festival má dvì èásti:
A) CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA SÓLOVÝCH RECITÁTORÙ
Probíhá v Mìstském divadle v Prostìjovì. Úèastníci se pøedstaví ve dvou vystoupeních, pro která si pøipraví texty z poezie nebo prózy èeské èi svìtové literatury.
Mohou mít formu uceleného textu, úryvku èi montáe. Není vhodné pouít divadelní
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texty. Interpretace textu nesmí pøesáhnout osm minut. Recitátor sám v evidenèním
listu urèí, který z pøipravených textù bude interpretovat v prvním a který ve druhém
kole.
Zájemci, kteøí ukonèili 9. tøídu Z nebo odpovídající tøídu víceletého gymnázia,
se mohou pøihlásit ve kole, nejbliím kulturním zaøízení, nebo - pouze pokud v oboru
není uspoøádáno spádové kolo - pøímo u poøadatele krajské pøehlídky. Poøadatelé
jednotlivých postupových kol urèí termín odevzdání pøihláek podle doporuèeného
následujícího kalendáøe:
- kolní èi místní kola - leden 2010;
- oblastní kola - do konce února 2010;
- krajská pøehlídka - do 31. bøezna 2010;
- uzávìrka postupù na 53. WP - nejpozdìji 3. dubna 2010;
- 53. Wolkrùv Prostìjov - 15. - 19. èervna 2010
Do èitelnì vyplnìného evidenèního listu vloí postupující recitátor sedm kopií
obou textù. Pokud je zvolený text krácen, musí být dodán celý s vyznaèením krtù.
Texty musí být psané na poèítaèi, nebo na stroji. Kopie z knih je tøeba doplnit o jméno
autora, pøípadnì pøekladatele a název textu. Vechny kopie musí být èitelné, v pravém
horním rohu podepsané interpretem a oznaèené èíslem kategorie. Texty je moné
spoleènì s evidenèními listy poslat také emailem na níe uvedenou adresu.
Na celostátní festival poezie WP nominují lektoøi krajských pøehlídek maximálnì
dva nejlepí recitátory z kadé kategorie, která byla na pøehlídce zastoupena. Èlenem lektorského sboru krajské pøehlídky bude nejménì jeden odborník, který
se v posledních tøech letech aspoò jednou zúèastnil celostátního festivalu poezie
Wolkrùv Prostìjov. Seznam tìchto odborníkù sestavil NIPOS-ARTAMA spolu s OR
UP a je pro poøadatele krajských pøehlídek k dispozici v NIPOS-ARTAMA.
Je nutné, aby byla nominace písemnì zdùvodnìna vysokou interpretaèní úrovní
obou textù.
Postupová místa mezi kategoriemi nelze pøevádìt.
Po nominaci recitátorù z krajských kol na WP není moné text mìnit.
Pøímý postup na Wolkrùv Prostìjov mají monost vyuít laureáti pøedelého roèníku Wolkrova Prostìjova, kteøí svoji úèast nahlásí poøadateli krajského kola
do 22. února 2010.
Krajskou pøehlídku doporuèujeme uspoøádat dvoukolovì (základní kolo a finále)
s rozborovým semináøem prezentovaných textù, vedeným lektory. Bezprostøednì
po skonèení pøehlídky je nutné, aby postupující vyplnili evidenèní listy na WP
(k dispozici na www.artama.cz). Poøadatel vybere vyplnìné evidenèní listy, texty
(na Wolkrovì Prostìjovì recitují vichni úèastníci oba texty) a kontakty na recitátory.
Informace uvnitø postupových listù jsou urèeny úèastníkùm WP (sólistùm a souborùm).
Poøadatelé krajských pøehlídek zalou tyto kompletní materiály (vyplnìné evidenèní listy s texty, hodnocením postupujících a výsledkovou listinou s celkovým
hodnocením krajské pøehlídky) na adresu: NIPOS-ARTAMA, Daniel Razím, P. O. BOX 12 /
Blanická 4, 120 21 Praha 2 èi na e-mail: razim@nipos-mk.cz.
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B) CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA DIVADEL POEZIE A SOUBORÙ UMÌLECKÉHO
PØEDNESU
Divadlo poezie je jevitní podoba literárního textu.
Soubory se mohou pøihlásit u poøadatelù krajských postupových kol do termínu,
který tito poøadatelé stanoví, nejpozdìji vak do 15. února 2010. Èlenem lektorského sboru kadé pøehlídky bude nejménì jeden odborník, který se v posledních tøech
letech aspoò jednou zúèastnil celostátního festivalu poezie Wolkrùv Prostìjov. Seznam tìchto odborníkù sestavil NIPOS-ARTAMA spolu s OR UP a je pro poøadatele
krajských pøehlídek k dispozici v NIPOS-ARTAMA. Lektorský sbor mùe doporuèit
jeden soubor k postupu na Wolkrùv Prostìjov, pøièem hlavním kritériem musí být
kvalita jeho vystoupení.
Souboru navrenému k postupu na WP doporuèujeme:
Pøed vyplòováním postupového listu si detailnì prostudujte nabídku prostìjovských hracích prostor a jejich technické monosti. Vekeré informace najdete u poøadatele krajského kola. Do evidenèního listu vlote scénáø v sedmi kopiích. S peèlivì vyplnìnou pøední stranou ho odevzdejte poøadateli krajského kola, který ve
(spolu s postupovými listy a texty sólových recitátorù) zale do NIPOS-ARTAMA v Praze.
Poadované údaje vyplòujte èitelnì. (Je moné tyto materiály poslat také elektronicky.)
Do programu WP budou soubory zaøazeny rozhodnutím programové rady WP
na jejím zasedání na pøelomu dubna a kvìtna 2010.
Souborùm budou v Prostìjovì k dispozici tyto prostory: Mìstské divadlo (kukátkový prostor a forbína) a sál Kulturního klubu DUHA s elevací.
Poøadatel má právo nezaøadit doporuèenou inscenaci do programu, pokud
ani po konzultaci se souborem nenalezne pøimìøený termín èi prostor pro danou
produkci.
Titul laureáta WP mohou získat dva nejlepí recitátoøi z kadé kategorie
v pøehlídce sólových recitátorù.
Èestné uznání získává maximálnì 5 sólových recitátorù v kategorii napø.
za jeden zdaøilý výkon ze dvou.
Cenu poroty získává nejinspirativnìjí inscenace Wolkrova Prostìjova.
Èestné uznání je dalím ocenìním podnìtné inscenace.
Cena diváka je udìlována na základì divácké ankety.
IV. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
Wolkrùv Prostìjov bude jedním z výbìrových míst pro úèast na Jiráskovì Hronovì 2010, festivalu amatérského divadla (celostátní mezidruhové pøehlídce s mezinárodní úèastí). Poèet a podobu nominací èi doporuèení urèují propozice Jiráskova
Hronova 2010.
V pøípadì ekonomických potíí mùe být program pøehlídky omezen, nebo mùe
být pøehlídka odvolána.
Rozpoèet pøehlídky nepokryje vechny náklady úèastníkù. Proto byl stanoven
úèastnický poplatek ve výi 300 Kè, který po pøíjezdu na festival uhradí kadý sólový
recitátor, pedagogický doprovod i èlen souboru. Pokud je sólový recitátor zároveò
èlenem souboru, platí jen jeden úèastnický poplatek.
Zpracovala Eva Klapka Koutová
NIPOS-ARTAMA, listopad 2009
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KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PØEHLÍDKY 2010
HLAVNÍ MÌSTO PRAHA
Praha, Praský kalich, DDM Praha 8
27. bøezna (sólisté)
28. bøezna (soubory)
Poøadatel: o. s. PØESAH a DDM Praha 8
Kontakt: Jana Machalíková, o. s.
PØESAH, Monika Moravèíková,
DDM Praha 8, Pøemylenská 1102,
180 00 Praha 8
tel.: 284 680 230 nebo 284 681 050
e-mail: moravcikova@ddmpraha8.cz
machalikova@ddmpraha8.cz
www.ddmpraha8.cz

PLZEÒSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Klatovy, Poezie na rynku
26. - 28. bøezna, Divadlo Klatovy
Poøadatel: Johan, centrum pro kulturní
a sociální projekty
Kontakt: Jana Wertigová, Roman Èerník,
JOHAN, centrum pro kulturní a sociální
projekty, DPL Havíøská 11,
301 00 Plzeò - Jiní pøedmìstí
tel.: 377 636 347, 377 631 111
732 944 447
e-mail: johan.c@seznam.cz
www.johancentrum.cz

STØEDOÈESKÝ KRAJ
Kolín
23. bøezna, DDM Kolín
Poøadatel: Dùm dìtí a mládee
Kontakt: Zuzana Hanzálková,
Praská 161, P.O.BOX 64,
280 50 Kolín 1, tel.: 321 712 939
e-mail: hanzalkova.zuzana@ddmkolin.cz
www.ddmkolin.cz

LIBERECKÝ KRAJ
v jednání
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové
1. - 2. bøezna, Divadlo Jeslièky (sólisté)
26. - 28. bøezna- Kulturní klub
Rabtejn, Kostelec nad Orlicí,
Audimafor - Kostelecký kostlivec
(soubory)
Poøadatel: Støedisko amatérské kultury
IMPULS
Kontakt: Naïa Gregarová, IMPULS,
Støedisko amatérské kultury,
Okruní 1130, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 582 622, mobil: 773 133 743
e-mail: gregarova@vsvd.cz

JIHOÈESKÝ KRAJ
Sezimovo Ústí
24. bøezna, kino Spektrum
Poøadatel: Mìstské støedisko kultury
a sportu v Sezimovì Ústí
Kontakt: Vladimír Doleal,
Tomáe Bati 701,
391 02 Sezimovo Ústí
tel.: 381 276 707
e-mail: v.dolezal@sezimovo-usti.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Pardubice (sólisté)
11. bøezna - Divadlo 29
Poøadatel: Krajská knihovna
v Pardubicích - odd. regionálních
a kulturních slueb
Kontakt: Hana Cihlová,
Krajská knihovna v Pardubicích - odd.
regionálních kulturních slueb,
Sukova tø. 1260, 530 02 Pardubice
tel.: 466 513 131, 466 500 755
e-mail: cihlova.okpce@volny.cz
www.kulturni-sluzby.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Ústí nad Labem
5. bøezna
Poøadatel: Kulturní støedisko mìsta
Kontakt: Ivana Horká, Velká Hradební 33,
400 21 Ústí nad Labem
tel.: 475 220 202, 731 456 815
777 801 045
e-mail: horka@narodnidum-ul.cz
www.narodnidum-ul.cz
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PARDUBICKÝ KRAJ
Svitavy, Svitavský Fanda (soubory)
12. -14. bøezna
Poøadatel: Støedisko kulturních slueb
mìsta Svitavy, Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy
Kontakt: Hana vandová, SKS Svitavy
tel. 739 040 678
e-mail: hana.svandova@kultura-svitavy.cz
www.fabrikasvitavy.eu

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Karviná
27. - 28. bøezna, Mìstský dùm kultury
Poøadatel: o. s. TeRaSa
Kontakt: Lucie Semanèíková,
Olovská 11/1871,
734 01 Karviná 4 - Mizerov
tel.: 596 012 389, mobil: 777 273 114
e-mail: lucie.semancikova@email.cz
www.rkka.cz/mdk

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
a KRAJ VYSOÈINA
Brno
20. bøezna, Brnìnské kulturní
centrum
Poøadatel: Brnìnské kulturní centrum,
programové oddìlení
Kontakt: PhDr. árka Tryhuková,
Brnìnské kulturní centrum,
programové oddìlení, Radnická 10,
658 78 Brno, tel.: 542 427 109
fax: 542427105
e-mail: tryhukova@bkc.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
Kromìøí
25. bøezna
Poøadatel: Dùm kultury Kromìøí
Kontakt: Zora Justinová,
Dùm kultury Kromìøí,
Tovaèovského 2828, 767 01 Kromìøí
tel.: 573 500 581
e-mail: justinova@dk-kromeriz.cz
www.dk-kromeriz.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Prostìjov
24. bøezna (sólisté)
25. bøezna (soubory)
DUHA - Kulturní klub u hradeb
Poøadatel: Odbor kolství a kultury,
oddìlení DUHA - Kulturní klub
U hradeb
Kontakt: Martina Drmolová,
Odbor kolství a kultury, oddìlení
DUHA - Kulturní klub U hradeb,
kolní 4, 796 00 Prostìjov
tel: 777 116 142, 736 613 604
582 329 623
e-mail: martina.drmolova@prostejov.eu
www.mestopv.cz/duha
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KUTNÁ HORA

27. celostátní pøehlídka dìtských skupin scénického tance
7. - 9. kvìtna 2010, Kutná Hora
Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury a pod zátitou Mìsta Kutná
Hora poøádají NIPOS-ARTAMA, Mìstské Tylovo divadlo Kutná Hora, ve spolupráci
s my sdruení pro taneèní a pohybové divadlo.
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PØEHLÍDKY
Celostátní pøehlídka dìtských skupin scénického tance je setkáním dìtí a jejich
pedagogù, které pøináí kadoroènì to nejzajímavìjí a inspirující v oblasti dìtské
taneèní výchovy a tvorby, a to na území celé ÈR. Celostátní pøehlídce pøedcházejí
pøehlídky krajské.
Posláním pøehlídky je zejména:
 podnítit prostøednictvím pedagogù a vedoucích taneèních skupin kvalitní vyuívání volného èasu dìtí, a tím omezit èetnost problémových skupin dìtí,
 prostøednictvím odbornì vzdìlaných pedagogù vést dìti k aktivní tvùrèí èinnosti,
 podpoøit rozvoj estetické pohybové a taneèní výchovy dìtí v jednotlivých krajích ÈR,
 pøispìt k øeení odborných otázek spojených s výchovou mladého taneè. interpreta,
 monitorovat úroveò pohybové a taneèní výchovy dìtí v jednotlivých krajích ÈR,
 monitorovat odbornou úroveò pedagogù a vedoucích zájmových skupin v jednotlivých krajích a na základì toho pøipravovat dalí vzdìlávání pedagogù a vedoucích.
II. PODMÍNKY ÚÈASTI
Pøehlídky se mohou zúèastnit dìtské skupiny (vìkový prùmìr úèinkujících dìtí by
nemìl pøesáhnout vìk základní kolní docházky) z celé ÈR, které rozvíjejí formy scénického tance. Skupina se mùe pøihlásit do kterékoliv postupové pøehlídky, a to pouze
do jedné a s programem, který nebyl skupinou uveden na pøehlídkách v pøedcházejících
letech. Doporuèuje se úèast na postupové pøehlídce v kraji pùsobení skupiny.
Dìtské skupiny pøedkolního vìku se mohou podle moností organizátora zúèastnit postupové pøehlídky bez nároku na postup do celostátní pøehlídky.
Pøehlídky nejsou urèeny parketovým taneèním kompozicím ani dìtským folklorním vystoupením a pøedtanèením spoleèenského tance. Tyto pohybové formy mají
své samostatné pøehlídky.
III. ORGANIZACE A PRÙBÌH
Celostátní pøehlídce pøedcházejí pøehlídky postupové.
Organizací postupových pøehlídek mohou být povìøeni ti, kteøí po pøedbìné dohodì s NIPOS-ARTAMA splní poadavky pro poøádání pøehlídky nezbytnì nutné. Zpravidla jsou to zaøízení resortu kultury a kolství, soukromé koly, kulturní zaøízení
a obèanská sdruení. Instituce, které jsou povìøeny poøádáním pøehlídky, se øídí
pokyny obsaenými v tìchto propozicích.
Prùbìh pøehlídek je organizován v mìsíci bøeznu a dubnu tak, aby návrhy
do celostátní pøehlídky byly pøedány nejpozdìji do 15. dubna 2010. Programová rada
pøehlídky bude zasedat 19. dubna 2010.
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Organizaèní pokyny pro krajské postupové pøehlídky
 Skupinám se doporuèuje úèast na postupové pøehlídce v kraji jejich pùsobení. Ve výjimeèných a odùvodnitelných pøípadech se skupina mùe po pøedchozím
projednání s organizátorem pøihlásit do jiné krajské postupové pøehlídky, a to pouze
do jedné a s programem, který nebyl skupinou uveden na pøehlídkách
v pøedcházejících letech. Organizátor pøehlídky má právo skupinu nepøijmout z dùvodù
naplnìní programu pøehlídky. Ten by nemìl pøesáhnout poèet 25 choreografií.
 Organizátor zajistí, aby hostující skupiny z jiných krajù byly v samostatném
bloku pøehlídky a odbornou porotu na tuto skuteènost upozorní. Hostující skupiny
mohou získat pouze nominaci do irího výbìru celostátní pøehlídky.
 Organizátor má právo si vyádat pracovní záznam pøihláených choreografií
a poádat odborného pracovníka NIPOS-ARTAMA o posouzení dodrení propozic
pøedevím v bodu III.
 Maximální moný poèet choreografií jednoho choreografa - tøi. Organizátor
krajské postupové pøehlídky zváí vhodnost tohoto omezení tak, aby se pøehlídka
stala èasovì a dramaturgicky únosnou a aby souèasnì umoòovala úèast vech
kvalitních choreografií a nepøesáhla celkový poèet 25 choreografií.
 Maximální poèet úèinkujících v jedné skladbì je 17 (doporuèeno tak,
aby choreografie postupující do celostátní pøehlídky nepøesáhly poèet èlenù 20, vèetnì vedoucího a dvou èlenù pedagogického doprovodu).
 Délka choreografie je stanovena do 8 minut. Výjimku z èasového limitu lze
povolit pouze v odùvodnìných pøípadech (zpravidla u nìkolikadílných skladeb)
na základì pøedchozí písemné ádosti.
 Zvukový záznam na CD nosièi (nikoliv ve formátu mp3), zøetelnì oznaèeném
názvem choreografie a názvem a adresou skupiny.
 Pøehlídka je pro porotu anonymní. To znamená pouze s uvedením názvu choreografie a autora hudby. Ihned po rozhodnutí o pøímém postupu a nominacích do irího
výbìru dostává i porota úplný program se vemi ostatními informacemi (skupina,
choreograf).
 Organizátor zajistí DVD záznam pøehlídky a jeho vèasné pøedání spoleènì
s ostatními materiály. Krajská pøehlídka, která nedodá materiály vèas, nemùe
oèekávat akceptování nominací na celostátní pøehlídku programovou radou a tyto
skupiny nebudou do dramaturgie celostátní pøehlídky zahrnuty.
IV. HODNOCENÍ A VÝBÌR
V krajských postupových pøehlídkách provádí hodnocení pìtièlenná odborná
porota (podle moností organizátora se doporuèuje pìtièlenná porota s odborníky
sousedních oborù: divadlo, hudba, výtvarno), kde alespoò jeden èlen je z odborné
rady NIPOS-ARTAMA pro dìtský scénický tanec, a to formou diskuse na rozborovém
semináøi, který provede s vedoucími skupin po ukonèení pøehlídky. K tomuto semináøi vytvoøí organizátor podmínky.
V pøípadì slouèení dvou oborových pøehlídek (tedy krajské pøehlídky dìtských skupin
scénického tance a krajské pøehlídky scénického tance mládee a dospìlých) je porota
pìtièlenná a alespoò dva èlenové musí mít zkuenost v oblasti dìtského scénického tance.
Na celostátní pøehlídku jmenuje NIPOS-ARTAMA na doporuèení odborné rady
pro dìtský scénický tanec pìti a sedmièlenný lektorský sbor. Hodnocení probíhá
po ukonèení pøehlídky formou diskuse na rozborovém semináøi.
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Na krajských postupových pøehlídkách i na celostátní pøehlídce získávají dìtské
skupiny pamìtní listy a diplomy se specifikací ocenìní (napøíklad: za choreografii,
za jevitní ztvárnìní námìtu, za interpretaci, za kostým a tak dále). Bezprostøednì
po ukonèení krajské postupové pøehlídky je skupinám a souborùm pøedán pamìtní list (podle moností organizátora i s drobnou upomínkou pro dìti). Ocenìní
a nominace na postup se vyhlaují a pøedávají internì pedagogùm skupin
na rozborovém semináøi. Na krajských postupových pøehlídkách není urèováno
poøadí ani vìková kategorie, pouze nominace na postup do celostátní pøehlídky.
Do celostátní pøehlídky mohou být navreny: jedna choreografie na pøímý postup
a dvì a tøi choreografie jsou nominovány do irího výbìru. Zodpovìdnost
za dodrení uvedených poètù choreografií je na bedrech organizátora postupové pøehlídky.
Kritéria hodnocení
1. jevitní zpracování námìtu a hudby (choreografie, kostým, rekvizita, svìtlo,
originalita, estetika),
2. pohybová pøipravenost (drení tìla, vedení pohybu, orientace v prostoru),
3. provedení dìtským interpretem (pøirozenost, taneènost, hudebnost),
4. výbìr hudební pøedlohy a námìtu (pøimìøenost).
Pøedseda odborné poroty krajské postupové pøehlídky vyplní evidenèní listy
s písemným zdùvodnìním výbìru. Organizátor pøehlídky zajistí jejich vèasné odevzdání, nejpozdìji vak do 15. dubna 2010, osobnì nebo na adresu: NIPOS-ARTAMA,
Jiøí Lössl, P.O.Box 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967, e-mail:
lossl@nipos-mk.cz.
Programová rada celostátní pøehlídky navrená odbornou radou a jmenovaná
NIPOS-ARTAMA pøipraví dramaturgii z choreografií navrených na pøímý postup
a doplní ji choreografiemi navrenými do irího výbìru, a to podle dramaturgických
a èasových moností celostátní pøehlídky. Z tohoto dùvodu je tøeba, aby poøadatel
postupové pøehlídky zajistil záznam pøehlídky a souèasnì s písemným programem
pøehlídky a návrhovými listy ho vèas doruèil do NIPOS-ARTAMA.
V. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
Celostátní pøehlídka a krajské pøehlídky mohou být z ekonomických dùvodù proti
uvaovanému zámìru podstatnì kráceny, popøípadì odvolány.
Zpracoval Jiøí Lössl, NIPOS-ARTAMA, listopad 2009

KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PØEHLÍDKY
DÌTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE 2010
HLAVNÍ MÌSTO PRAHA
Salesiánské divadlo
27. - 28. bøezna, Praha
Kontakt: Jaroslav Langmaier,
Národní 30, 110 00 Praha 1
mobil: 608 702 972
e-mail: jaro-faro@quick.cz

STØEDOÈESKÝ KRAJ
Kongresový sál hotelu Academic
26. bøezna, Roztoky u Prahy
Kontakt: Zuzana Smugalová,
Masarykova 882, 252 63 Roztoky u Prahy
mobil: 777 802 829
e-mail: smugalova@volny.cz
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ÚSTECKÝ KRAJ
Severoèeské divadlo opery a baletu
13. bøezna, Ústí nad Labem
Kontakt: Martina Hroudová,
Støekovské nábøeí 23,
400 03 Ústí nad Labem
mobil: 724 153 503
e-mail: martina.hroudova@seznam.cz

JIHOÈESKÝ KRAJ
divadelní sál Domu kultury Metropol
10. dubna, Èeské Budìjovice
Kontakt: DDM, Ale Michna,
U Zimního stadionu 1,
370 01 Èeské Budìjovice
tel.: 386 447 320
mobil: 608 150 605
e-mail: michna@ddmcb.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
Mìstské kulturní støedisko
26. bøezna, Horní Slavkov
Kontakt: Olga Müllerová, øeditelka ZU,
kolní námìstí 214,
357 31 Horní Slavkov
tel.: 352 688 216
mobil: 607 102 389,
e-mail: zus.h.slavkov@quick.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Rokotovo divadlo
8. dubna, Ústí nad Orlicí
Kontakt: Klubcentrum, Kvìta Stárková,
Lochmanova 1400,
562 01 Ústí nad Orlicí
mobil: 724 064 960
e-mail: starkova@klubcentrum.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
Academia Centrum Univerzity T. Bati
26. bøezna, Zlín
Kontakt: CVÈ Domino, Leona Hozová,
Santrainy 4224, 760 01 Zlín
tel.: 577 218 708, mobil: 603 519 766,
e-mail: Leona.Hozova@seznam.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Mìstské kulturní støedisko
7. dubna, Èervený Kostelec
Kontakt: Naïa Gregarová, IMPULS,
Støedisko amatérské kultury,
Okruní 1130,
500 03 Hradec Králové
mobil: 773 133 743
e-mail: divadlo@impulshk.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
koncertní sál Janáèkovy konzervatoøe
17. dubna, Ostrava
Kontakt: Kateøina Maceèková,
Karla Tomana 3, 709 00 Ostrava
tel.: 596 626 763
mobil: 728 103 742
e-mail: k.maceckova@atlas.cz

PLZEÒSKÝ KRAJ
divadlo
1. dubna, Klatovy
Kontakt: Ivana Selingerová,
tel.: 378 609 851
mobil: 604 380 793
e-mail: tyna3@seznam.cz

LIBERECKÝ KRAJ
Mìstské divadlo o. p. s.
20. bøezna, Jablonec nad Nisou
Kontakt: Ludmila Rellichová,
Lièí jámy 139,
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
mobil: 602 963 574
e-mail: tsmagdalena@email.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
divadlo Radost
18. bøezna, Brno
Kontakt: Lenka vandová,
Nádraní 22, 602 00 Brno
tel.: 543 247 661, mobil: 605 156 332
e-mail: msvanda@chello.cz

Termíny krajských postupových pøehlídek jsou zatím v jednání, budou uveøejnìny
zaèátkem ledna na www.artama.cz
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20. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA KOLNÍCH
DÌTSKÝCH PÌVECKÝCH SBORÙ
28. - 30. kvìtna 2010, Rychnov nad Knìnou

Z povìøení a za finanèní podpory Ministerstva kultury poøádají NIPOS-ARTAMA
a Rychnovský dìtský sbor.
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PØEHLÍDKY
Smyslem pøehlídky není soutì mezi dìtskými sbory, ale vytvoøení pøíleitostí
pro vzájemnou inspiraci a pøedávání zkueností. Mìla by být povzbuzením
pro sbormistry a pøíjemnou sváteèní událostí pro dìti. Celostátní pøehlídka bude mít
výraznì pracovní charakter a bude koncipována jako výbìr nejzajímavìjích vystoupení ze vech krajù ÈR.
I kdy pøehlídka klade dùraz na kolní sbory, jejím zámìrem je umonit rovnì
setkání irího spektra dìtských pìveckých sborù, tj. napø. sborù ZU, DDM, pøípravných oddìlení koncertních sborù apod.
Souèástí krajských a oblastních postupových pøehlídek i celostátní pøehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých vystoupení.
Stejnì jako v minulých letech budou celostátní pøehlídce kolních dìtských pìveckých sborù pøedcházet postupové pøehlídky krajské, popøípadì oblastní.
II. PODMÍNKY ÚÈASTI
Pøihlásit se mohou sbory ze Z, gymnázií, ZU, DDM, SVÈ, pøípravná oddìlení
výbìrových koncertních dìtských sborù apod. Jednotlivé sbory se hlásí do jedné
ze dvou kategorií, z nich kadá se dìlí na dvì vìkové skupiny:
I.

kategorie - sbory z jedné Z nebo z jednoho gymnázia:
A - sloené z dìtí do 5. tøídy vèetnì
B - sloené z dìtí do 9. tøídy vèetnì a odpovídajících roèníkù gymnázia

II. kategorie - sbory ze Z nebo gymnázií s rozíøenou výukou hudební
výchovy, sbory ze ZU, sbory z více Z, z DDM apod.:
A - sloené z dìtí do 5. tøídy vèetnì
B - sloené z dìtí do 9. tøídy vèetnì a odpovídajících roèníkù gymnázia
Celkovì se mohou pøehlídky zúèastnit dìti do 15 let vèetnì, tj. dìti, které se narodily po 28. kvìtnu 1994. U kategorie A s moností 25% ákù 6. tøídy a u kategorie
B s moností 25% stálých èlenù sboru narozených po 28. kvìtnu 1992.
Dodrení stanovených vìkových kritérií je závazné pro vechny èleny sboru.
Pro sbory vech kategorií platí jako povinná skladba jedna lidová píseò (èeská,
moravská, slezská nebo slovenská), která musí být provedena a capella, buï jako
jednohlas nebo v libovolné vícehlasé úpravì bez doprovodu. Pøehlídkový program
mùe trvat maximálnì 10 minut zpívaného èasu. V pøípadì, e sbor nesplní vìkové
a programové podmínky propozic, nemùe být hodnocen.
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Kadý sbor se mùe zúèastnit pouze jedné postupové pøehlídky, nejlépe v kraji,
kam pøísluí podle místa svého pùsobení. Úèast v jiné postupové pøehlídce je moná
jen po dohodì s jejím poøadatelem. Poèet èlenù jednoho sboru není pro úèast v rámci
postupových pøehlídek omezen. Pro celostátní pøehlídku mùe poøadatel v pøípadì
potøeby z ekonomických a organizaèních dùvodù poèet èlenù omezit.
Úèastník delegovaný do celostátní pøehlídky v pøedchozím roce se krajské postupové pøehlídky úèastní bez nároku na postup, mùe být ale ve své kategorii hodnocen.
Celostátní pøehlídka není urèena sborùm, které byly ocenìny zlatým pásmem
v posledních dvou roènících Celostátní soutìe dìtských pìveckých sborù Porta Musicae v Novém Jièínì (nevztahuje se na jejich pøípravná oddìlení), pøípadnì byly
v posledních ètyøech letech ocenìny na prestiních mezinárodních festivalech a soutìích, protoe tyto sbory ji prokázaly svou vysokou reprezentaèní úroveò.
Výe uvedené sbory se krajské postupové pøehlídky úèastnit mohou, vèetnì hodnocení, ale bez nároku na postup.
Seznam ocenìných sborù je zveøejnìn na webových stránkách www.artama.cz.
Kromì pøehlídkového programu mohou zúèastnìné sbory nastudovat jednu píseò
podle doporuèení poøadatele, kterou si na závìr pøehlídky spoleènì zazpívají. Notový
materiál zajistí poøadatel pøísluné pøehlídky. Tato spoleèná skladba nemusí být souèástí programu, s ním se sbor uchází o postup do celostátní pøehlídky.
III. ORGANIZACE A PRÙBÌH
Celostátní pøehlídce pøedcházejí postupové pøehlídky v krajích. Zájemci o úèast
zalou pøihláku s pøiloeným repertoárem poøadateli v pøísluném kraji. Aby poøadatel mohl zkontrolovat zaøazení sboru do správné kategorie, je sbormistr povinen
k pøihláce pøiloit jmenný seznam dìtí s daty narození, jeho správnost potvrdí svým
podpisem. Pokud se v kraji uskuteèní oblastní pøehlídky, není poèet úèastníkù delegovaných z oblastních pøehlídek do krajských postupových pøehlídek striktnì stanoven a urèuje jej poøadatel krajské postupové pøehlídky ve spolupráci s poøadateli
oblastních pøehlídek. Krajské postupové pøehlídky se uskuteèní v bøeznu a v dubnu
2010 (nejzazí termín uspoøádání krajského kola je 24. dubna 2010). Výsledky sdìlí
poøadatelé krajských pøehlídek odborné pracovnici pro dìtské pìvecké sbory v NIPOSARTAMA do 24. dubna 2010 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám M. Fouskové,
P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 977, fouskova@nipos-mk.cz.
Organizátoøi krajské postupové pøehlídky zalou nejménì 14 dní pøed jejím konáním seznam pøihláených sborù do NIPOS-ARTAMA.
IV. HODNOCENÍ A VÝBÌR
Vystoupení sborù hodnotí poroty sestavené poøadateli jednotlivých postupových
pøehlídek. Nejménì jedním èlenem tìchto porot je jmenován odborný pracovník
NIPOS-ARTAMA, nebo èlen Odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dìtský sborový zpìv.
Na postupových pøehlídkách mohou být sbory ocenìny zlatým, støíbrným nebo bronzovým pásmem. Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny oddìlenì.
Z krajské postupové pøehlídky vybere porota vdy jeden sbor na celostátní pøehlídku. V odùvodnìných pøípadech mùe doporuèit jetì druhý sbor z jiné kategorie.
Porota pøitom stanoví, který z navrhovaných sborù má pro úèast v celostátní pøehlíd-
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ce pøednost. Definitivní výbìr úèastníkù celostátní pøehlídky provede Programová
rada do 26. dubna 2010. Programovou radu jmenuje NIPOS-ARTAMA a je tvoøena
èleny odborné rady pro dìtský sborový zpìv.
Celostátní pøehlídka mùe být z ekonomických dùvodù proti uvaovanému zámìru
podstatnì krácena. Nelze pøedpokládat úhradu vech nákladù spojených s úèastí
sboru na pøehlídce.
V. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
V pøípadì ekonomických potíí mùe být program pøehlídky omezen, nebo mùe
být pøehlídka odvolána. Nelze pøedpokládat úhradu vech nákladù spojených
s úèastí sboru na pøehlídce.
Zpracovala Miloslava Fousková
NIPOS-ARTAMA, øíjen 2009

KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PØEHLÍDKY
KOLNÍCH DÌTSKÝCH PÌVECKÝCH SBORÙ 2010
HLAVNÍ MÌSTO PRAHA
17. dubna, Praha
Kontakt: Vladislav Souèek
ZU imáèkova 16, 170 00 Praha 7
tel.: 220 877 504
e-mail: info@detske-sbory.eu
pøihláku a informace najdete na:
www.detske-sbory.eu

PLZEÒSKÝ KRAJ
31. bøezna, Rokycany
Kontakt: Alena Vimrová
ZU Rokycany, Jiráskova 181,
337 01 Rokycany
tel.: 371 724 761
e-mail: a.vimrova@centrum.cz,
zusro@iol.cz

STØEDOÈESKÝ KRAJ
17. dubna, Mladá Boleslav
Kontakt: Jiøina Jiøièková
mobil: 604 316 568
e-mail: jirina.jirickova@volny.cz
pøihláku a informace najdete na:
www.stredoceskeskolnisbory.estranky.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
16. dubna, Karlovy Vary
Kontakt: Jiøí trunc
Hraditní 115, 360 18 Karlovy Vary
tel.: 353 227 432
e-mail: struncjiri@seznam.cz
LIBERECKÝ KRAJ
20. dubna, Jablonec nad Nisou
Kontakt: Naïa Mrklasová
Mìstské divadlo o. p. s.,
Jablonec nad Nisou
tel.: 483 310 079
e-mail: mrklasova@divadlojablonec.cz

JIHOÈESKÝ KRAJ
30. bøezna, Strakonice
Kontakt: Dana Skoupilová
Mìstské kulturní støedisko Strakonice
mobil: 602 106 130, e-mail:
dana.skoupilova@meks.strakonice.eu
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ÚSTECKÝ KRAJ
termín v jednání,
Chlumec u Ústí nad Labem
Kontakt: Mgr. Josef Øíha
OÚ Chlumec, Krunohorská 39,
403 39 Chlumec,
tel.: 472 710 618
e-mail: jriha@chds.cz
pøihláku a informace najdete na:
www.chds.cz/prehlidka

OLOMOUCKÝ KRAJ
26. bøezna, Unièov
Kontakt: Jolana Karasová
Mìstské kulturní zaøízení Unièov,
Moravské námìstí 1143,
783 91 Unièov
tel./fax: 585 054 060
e-mail: karasova.jolana@seznam.cz
pøihláku a informace najdete na:
www.mkzunicov.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
22. bøezna, Hradec Králové
Kontakt: Naïa Gregarová
SAK Impuls, Okruní 1130,
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 582 622, mobil: 773 133 743
e-mail: gregarova@vsvd.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
23. dubna, Brno
Kontakt: Marie Øídká
ZU Jaroslava Kvapila,
tø. Kpt. Jaroe 24,
602 00 Brno 2
tel.: 602 567 443
e-mail: primavera@zusjk.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
8. dubna, Chrudim
Kontakt: Vlasta Kyselová, Chrudimská
Beseda, Mìstské kulturní støedisko,
iroká 85, 537 01 Chrudim
tel.: 469 693 169, 469 660 664
e-mail: kyselova@chbeseda.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
21. - 22. dubna, Orlová-Lutynì
Kontakt: Petra Raíková
Z K. Dvoøáèka 1230,
735 14 Orlová-Lutynì
e-mail: petra.rasikova@gym-orlova.cz
pøihláku a informace najdete na:
www.zsdvoracka.cz

VYSOÈINA
19. dubna, Tøebíè
Kontakt: Radka Adámková
DDM Hrádek, Hrádek 964,
Tøebíè 674 01
tel.: 568 821 651, mobil: 607 840 395
e-mail: adamkova@ddmhradek.cz
pøihláku a informace najdete na:
www.ddmhradek.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
21. dubna, Uherské Hraditì
Kontakt: Magdalena Uhrová
ZU Mariánské nám. 125,
686 01 Uherské Hraditì
tel.: 572 551 489
e-mail: uhrova.magda@seznam.cz
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8. celostátní soutì dìtských pìveckých sborù
12. - 14. listopadu 2010, Nový Jièín
Z povìøení Ministerstva kultury poøádají NIPOS-ARTAMA a Sdruení pøátel DPS
ONDRÁEK z Nového Jièína.
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTÌE
Soutì je urèena sborùm, které by rády získaly zkuenost s úèastí v nároèné
interpretaèní soutìi koncipované podle mezinárodních pravidel. Je orientována napø.
na sbory umístìné ve zlatém pásmu v minulých roènících celostátní pøehlídky kolních dìtských pìveckých sborù. Nepoèítá se s úèastí pièkových sborù, laureátù
domácích a zahranièních soutìí se stabilnì vysokou interpretaèní úrovní,
ani se sbory, které v VII. roèníku soutìe v roce 2008 získaly zlaté pásmo.
II. PODMÍNKY ÚÈASTI
Pøihlásit se mùe kadý dìtský sbor pùsobící v ÈR, který splní podmínky soutìního programu a vìkové hranice. Pod pojmem dìtský sbor se rozumí takový, který
vystupuje v obsazení soprán a alt v obou kategoriích. Pøedbìnou pøihláku
s uvedením pøesného názvu a adresy sboru je tøeba zaslat do 15. kvìtna 2010
na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Miloslavy Fouskové, P.O.BOX 12 / Blanická 4,
120 21 Praha 2, tel.: 221 507 977, e-mail: fouskova@nipos-mk.cz.
Protoe je poèet zúèastnìných sborù z organizaèních i finanèních dùvodù limitován, vyhrazují si poøadatelé právo v pøípadì, e poèet pøihláených sborù bude vyí
ne dvacet, pro dalí pøihláené sbory pøipravit poøadník. Potvrzení o pøijetí do soutìe obdrí sbory nejpozdìji do 15. èervna 2010.
III. ORGANIZACE A PRÙBÌH
Soutìní kategorie
Soutì je rozdìlena do dvou kategorií, sbory se mohou pøihlásit pouze do jedné
kategorie.
I. kategorie mladí sbory - v této kategorii mohou soutìit sbory, jejich èlenové byli narozeni po 12. 11. 1994 (jejich vìk je tedy do 15 let vèetnì). Poèet soutìících
je maximálnì 45 dìtí (celkový poèet vèetnì sbormistra a doprovodu maximálnì
50 osob), minimálnì 20 dìtí. Sbormistr je povinen doloit jmenný seznam sboristù
obsahující jejich data narození.
II. kategorie starí sbory - v této kategorii mohou soutìit sbory, jejich èlenové byli narozeni po 12. 11. 1990 (jejich vìk je tedy do 19 let vèetnì). Poèet soutìících
je maximálnì 45 dìtí (celkový poèet vèetnì sbormistra a doprovodu maximálnì
50 osob), minimálnì 20 dìtí. Sbormistr je povinen doloit jmenný seznam sboristù
obsahující jejich data narození.
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Soutìní program
Soutìní program nesmí pøesáhnout 12 minut èistého hudebního èasu. V nìm
je tøeba provést povinnou èást programu. Ostatní skladby do uvedeného èasového
limitu si sbor urèuje libovolnì. Pokud sbor pøekroèí èasový limit, porota ukonèí jeho
vystoupení.
Povinná èást programu:
I. kategorie mladí sbory:
a) Jedna skladba Bohuslava Martinù dle vlastního výbìru
b) J. B. Foerster - Lesní studánka (vydáno v rámci: Sborový zpìv na støední
pedagogické kole, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984)
II. kategorie starí sbory:
a) Jedna skladba Bohuslava Martinù dle vlastního výbìru
b) Petr Eben - Vlatovièka lítá (z cyklu O vlatovkách a dívkách, ve znìní vydaném v rámci: Sborový zpìv na støední pedagogické kole, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984)
IV. HODNOCENÍ
Vystoupení sborù hodnotí nejménì sedmièlenná porota, kterou jmenuje NIPOSARTAMA. Hodnocení je pásmové - sbory budou podle udìlených bodù zaøazeny
do zlatého, støíbrného a bronzového pásma. Porota mùe udìlit zvlátní ceny
za nejlépe provedenou povinnou skladbu, za dirigentský výkon apod. Speciální cenou partnerù soutìe je pozvání na festival v Sommacampagna v Itálii. Bodové hodnocení bude sbormistrùm na poádání k dispozici. Porota pøi hodnocení soutìících pøihlíí k technickému provedení programu (intonace, rytmus, hlasová kultura),
k interpretaènímu provedení skladeb (vyuití výrazových prostøedkù, frázování apod.),
k dramaturgii soutìního vystoupení a k celkovému umìleckému dojmu.
Semináø
Souèástí programu je celostátní rozborový semináø pro sbormistry dìtských pìveckých sborù.
Zpracovala Miloslava Fousková
NIPOS-ARTAMA, øíjen 2009
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2. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA
STØEDOKOLSKÝCH
PÌVECKÝCH SBORÙ
29. dubna - 1. kvìtna 2010, Brno
18. - 21. listopadu 2010, Opava

Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádají NIPOS-ARTAMA, obèanské sdruení Gymnasia cantant, Gymnázium, Brno, Vídeòská 47, pøíspìvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava a Unie èeských pìveckých sborù.
Pøehlídka probíhá za finanèního pøispìní Jihomoravského kraje, statutárního mìsta
Brna, Opavy a Fondu Leoe Janáèka.
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PØEHLÍDKY
Celostátní pøehlídka støedokolských pìveckých sborù je urèena pro sbory støedokolské mládee. Nabízí monost soutìe ve tøech obsazeních (sbory smíené,
dívèí a muské) a volného vystoupení v rámci pøehlídky pro vechny typy sborù støedokolské mládee. Pokrývá tedy vekeré potøeby sborù støedokolské mládee
v naí republice. Ve vech smìrech by mìla být Celostátní pøehlídka støedokolských pìveckých sborù pøedevím povzbuzením pro sbormistry a pøíjemnou událostí pro studenty.
II. PODMÍNKY ÚÈASTI
Do postupových pøehlídek se mohou pøihlásit sbory støedokolské mládee, tj.
i sbory, v nich úèinkující zpìváci nemusí být studenty nutnì jen z jedné støední koly.
Jednotlivé sbory se mohou dle typu sboru a nároènosti programu pøihlásit
do následujících kategorií:
I. kategorie - soutìní s povinnou skladbou pro smíené, dívèí a muské sbory
II. kategorie - volná postupová pro vechna vokální tìlesa bez povinné skladby
Jednotlivé sbory se nesmìjí pøihlásit do obou kategorií souèasnì (mohou
se ale pøihlásit v rámci dané kategorie v jiném obsazení vícekrát - napø. jako dívèí
a smíený sbor, èi smíený a muský sbor apod.). Na celostátní pøehlídky mohou
postoupit pouze sbory, které splní podmínky vybrané kategorie.
I. kategorie:
Vybrané soutìní smíené sbory z této kategorie postupují na celostátní pøehlídku Gymnasia cantant.
Do soutìní kategorie smíených sborù s povinnou skladbou spadají sbory støedokolské mládee v poètu 16-40 studentù, v nich je nejménì 15% chlapcù. 90%
èlenù sboru musí být souèasnými studenty støední koly (zahrnuje i studenty niího
gymnázia), 10% mohou být absolventi nebo mladí zpìváci. Soutìní vystoupení
nesmí pøesáhnout 12 minut èistého èasu (tzn. 15 minut vèetnì pøíchodu a odchodu
sboru), v nìm je tøeba provést povinnou èást programu. Kromì povinné èásti pro31
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gramu musí být provedena alespoò jedna dalí skladba a cappella. Ostatní skladby
mohou být doplnìny originálním doprovodem maximálnì tøí akustických èi bicích
nástrojù. Pokud se sbor zúèastnil Gymnasia cantant, CPSPS v minulém roce, nastuduje nový program. Nemá-li dostatek nového repertoáru, mùe vyuít jednu skladbu z loòského programu. Pokud sbor pøekroèí èasový limit, má porota právo ukonèit
jeho vystoupení.
Povinná èást programu: Vytautas Mikinis - Ave Regina coelorum
Vybrané soutìní dívèí a muské sbory z této kategorie postupují na celostátní pøehlídku Opava cantat.
Do soutìní kategorie dívèích a muských sborù s povinnou skladbou spadají sbory støedokolské mládee v poètu 12-40 studentù. V rámci postupových pøehlídek
musí být 90% èlenù sboru souèasnými studenty støední koly (zahrnuje i studenty
niího gymnázia) a 10% mohou být absolventi nebo mladí zpìváci. (V pøípadì
postupu se celostátní pøehlídky mohou zúèastnit i vichni èerství absolventi, kteøí
se zúèastnili postupové pøehlídky jetì jako studenti støedních kol.) Soutìní vystoupení nesmí pøesáhnout 12 minut èistého èasu (tzn. 15 minut vèetnì pøíchodu
a odchodu sboru), v nìm je tøeba provést povinnou èást programu. Ostatní skladby
do uvedeného èasového limitu si sbor urèuje libovolnì, mùe vyuít doprovodu a tøí
akustických èi bicích nástrojù. Pokud sbor pøekroèí èasový limit, má porota právo
ukonèit jeho vystoupení.
Povinná èást programu pro dívèí sbory: slovenská lidová,
arr. Ivan Hruovský - Zahuèali chladné vetry v dolinì
Povinná èást programu pro muské sbory: slovácká lidová,
arr. Zbynìk Mrkos - Bude veèer
II. kategorie:
Vybraná dívèí, muská a smíená vokální tìlesa z této kategorie postupují
na celostátní pøehlídku Opava cantat.
Do této volné nesoutìní kategorie spadají vokální tìlesa vech typù støedních
kol v poètu 6-40 studentù, 90% èlenù sboru musí být souèasnými studenty støední
koly (zahrnuje i studenty niího gymnázia), 10% mohou být absolventi nebo mladí zpìváci. (V pøípadì postupu se celostátní pøehlídky mohou zúèastnit i vichni èerství absolventi, kteøí se zúèastnili postupové pøehlídky jetì jako studenti støedních
kol.) Vokální tìlesa postupují na celostátní pøehlídku na základì rozhodnutí poroty,
která preferuje hudebnì kvalitní a zajímavý program. Vystoupení vokálního tìlesa
nesmí pøesáhnout 12 minut èistého èasu (tzn. 15 minut vèetnì pøíchodu a odchodu
sboru), v nìm je tøeba provést povinnou èást programu. Skladby do uvedeného èasového limitu si vokální tìlesa urèují libovolnì, ale bylo by vhodné, aby byly vybrány
z rozlièných epoch a stylù (napø. staøí mistøi, romantismus, soudobá hudba, lidová
píseò apod.). Pokud sbor pøekroèí èasový limit, má porota právo ukonèit jeho vystoupení.
Povinná èást programu:
a) Jedna skladba a cappella dle vlastního výbìru sboru.
b) Èeská, moravská, slezská nebo slovenská lidová vícehlasá píseò dle vlastního výbìru.
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III. ORGANIZACE A PRÙBÌH
Celostátním pøehlídkám pøedcházejí postupové pøehlídky v rùzných krajích. Zájemci o úèast zalou pøihláku poøadateli v pøísluném kraji (ke staení
na www.artama.cz v sekci Støedokolský sborový zpìv nebo u jednotlivých poøadatelù). Není-li v nìkterém kraji postupová pøehlídka poøádána, pøihlásí se sbor
na nejblií èi nejdostupnìjí postupovou pøehlídku v jiném kraji. Postupové pøehlídky se uskuteèní v únoru a bøeznu roku 2010 (nejzazí termín uspoøádání postupové pøehlídky je 17. bøezna 2010). Vyí poèet sboristù konzultujte s krajským poøadatelem, v celostátních pøehlídkách striktnì platí limit stanovený v propozicích. Výsledky sdìlí poøadatelé postupových pøehlídek odborné pracovnici pro støedokolské
pìvecké sbory v NIPOS-ARTAMA do 19. bøezna 2010 na adresu: NIPOS-ARTAMA,
k rukám B. Novotné, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 975,
bnovotna@nipos-mk.cz.
IV. HODNOCENÍ A VÝBÌR
Kadý poøadatel postupové pøehlídky sestaví tøíèlennou porotu, která bude hodnotit vystoupení jednotlivých sborù. Do kadé poroty musí být jmenován odborný
pracovník NIPOS-ARTAMA nebo èlen odborné rady pro støedokolský sborový zpìv
NIPOS-ARTAMA. Na postupových pøehlídkách mohou být sbory ocenìny zlatým, støíbrným nebo bronzovým pásmem. Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny oddìlenì.
Na kadé postupové pøehlídce porota doporuèí sbory na celostátní pøehlídky.
Uvede sbory v poøadí, z nìho bude patrné, který sbor má pøed kterým sborem pøednost. Definitivní výbìr úèastníkù celostátní pøehlídky provede programová rada pøehlídky do 30. bøezna 2010. Programovou radu, tvoøenou èleny porot postupových
pøehlídek a organizátory celostátních pøehlídek, jmenuje NIPOS-ARTAMA.
Hodnocení soutìní kategorie s povinnou skladbou v rámci celostátních pøehlídek zajistí pìtièlenná odborná porota urèená poøadateli pøehlídek. Sbory mohou být
ocenìny zlatým, støíbrným nebo bronzovým pásmem.
Souèástí postupových pøehlídek i celostátních pøehlídek je beseda s lektorským
sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých soutìních i nesoutìních
vystoupení.
V. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
V pøípadì ekonomických potíí mùe být program pøehlídky omezen, nebo mùe
být pøehlídka odvolána. Nelze pøedpokládat úhradu vech nákladù spojených
s úèastí sboru na pøehlídce.
Zpracovala Barbora Novotná
NIPOS-ARTAMA, øíjen 2009
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KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PØEHLÍDKY
STØEDOKOLSKÝCH PÌVECKÝCH SBORÙ 2010
PLZEÒSKÝ KRAJ
18. února, Plzeò
Gymnázium Frantika Køiíka, s.r.o.,
Sokolovská 1165/54,
323 00 Plzeò - Bolevec
kontaktní osoba: Markéta Schubertová
e-mail: Marketa.Schubertova@seznam.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
10. bøezna, Hradec Králové
Hudební mláde Hradec Králové,
Pospíilova tøída 324,
500 03 Hradec Králové
kontaktní osoba: Jaromír Schejbal
e-mail: jaromir.schejbal@seznam.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
25. února, Teplice
Gymnázium Teplice
Ès. dobrovolcù 530/11,
415 01 Teplice
kontaktní osoba: Kvìtue Martínková
e-mail: martinkova@gymtce.cz
tel.: 608 535 585, 417 813 024

JIHOÈESKÝ KRAJ
11. bøezna, Èeské Budìjovice
Kontaktní osoba: Tereza Votavová
e-mail: votavovat@seznam.cz
HL. M. PRAHA A STØEDOÈESKÝ KRAJ
15. bøezna, Praha
Gymnázium, Na Zatlance 11,
150 00 Praha 5
kontaktní osoba: Jitka Kmentová
e-mail: jitka.kmentova@zatlanka.cz

LIBERECKÝ KRAJ
4. bøezna, Liberec
PS CUM DECORE a SRP
Gymnázium F. X. aldy,
Partyzánská 530,
460 11 Liberec
kontaktní osoba: Èenìk Svoboda
e-mail: cenda.free@post.cz
tel.: 777 692 390

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
16. bøezna, Ostrava
Gymnázium Ostrava-Zábøeh,
Volgogradská 6a,
700 30 Ostrava-Zábøeh
kontaktní osoba: Petr Palièka
e-mail: p.palicka@gyvolgova.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
9. bøezna, Litovel
PS PALORA a Gymnázium
Jana Opletala, Opletalova 189,
784 01 Litovel
kontaktní osoba: Marcela Barvíøová
e-mail: marcela.barvirova@seznam.cz
tel.: 723 080 330, 585 392 038

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
17. bøezna, Brno
Gymnázium, Brno, Vídeòská 47
ve spolupráci s obèanským sdruením
Gymnasia cantant
kontaktní osoba: Jindøich Svoboda
e-mail: svoboda@gvid.cz
tel.: 604 542 859
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13. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA
VÝTVARNÝCH PRACÍ DÌTÍ A MLÁDEE
16. dubna - 16. kvìtna 2010, Písek

Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá NIPOS-ARTAMA
ve spolupráci s o.p.s. Sladovna Písek, STD, VÚP Praha a AVP.
Proti minulým roèníkùm èekají 13. pøehlídku tyto zmìny:
ü bude se konat v Písku 16. dubna - 16. kvìtna 2010
ü vedle zaslání vlastních prací dìtí bude tìitìm prezentace jejich digitální
podoba,
ü pøesné informace a organizaèní pokyny pøinesou bulletin Kormidlo a www
stránky: www.nipos-mk.cz/artama/dìtské výtvarné aktivity, www.eduart.cz
a www.vytvarneprehlidky.cz
I. POSLÁNÍ CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKY PÍSEK 2010
 podporovat pedagogické pøístupy, které vìdomì rozvíjejí tvoøivost dítìte, a to jako
tvùrce, vnímatele i interpreta
 podporovat systematickou práci umoòující prostøednictvím projektù vzájemnou výmìnu vizualizovaných zkueností jednotlivcù i komunit
 vytváøet vztah k umìní a kultuøe; chápat umìní jako proces specifického poznání
a komunikace, v nìm informace o provázanosti vnìjího a vnitøního svìta nelze
formulovat a sdìlovat jinými ne umìleckými prostøedky, zejména prostøedky
výtvarného umìní
 uívat jazyka umìní, pøedevím souèasného výtvarného umìní, jako prostøedku
k vyjadøování osobních proitkù a svého pøístupu k realitì
 vytváøet osobní postoj k výtvarnému umìní souèasnosti i minulosti na základì
hledání dostupných pramenù, materiálù a dokumentace vèetnì návtìv výstav
 probouzet odvahu a chu experimentovat s prostøedky výtvarného umìní a ostatních druhù umìní k vyjádøení vlastních mylenek a tvùrèích zámìrù
 podporovat, aby se autor (ák) aktivnì podílel na podobì prezentace vlastních
výsledkù k dokumentaci a prezentaci projektù
II. TÉMA PØEHLÍDKY
KOMUNIKACE MEZI VÝTVARNOU VÝCHOVOU A VÝTVARNÝM UMÌNÍM
13. roèník rozvíjí opìt téma Komunikace, avak na rozdíl od pøedcházejících
roèníkù, kdy bylo téma iroce otevøené, je nyní pozornost zaostøena na tvùrèí proces
hledající rùzné podoby komunikace se svìtem výtvarného umìní a vizuální kultury.
Komunikaèní strategie souèasného výtvarného umìní se oproti minulosti radikálnì zmìnily. Umìlec pøestal být výjimeèným talentem, jeho výsledky smìøují
k univerzalizaci a jeho zapojení do society se stává konkrétním setkáním s individualizovanou zkueností ostatních. Jeho výsledky jsou také konkrétnìji smìøovány
k aktivitì divákù. Tím se metody a výsledky umìlecké tvorby sbliují s metodami,
které uplatòuje výtvarný obor a které jsou vyjádøeny v rámcových vzdìlávacích progra-
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mech. Pro výtvarnou pedagogiku je to pøíleitost, jak hloubìji kooperovat s výtvarnými
umìlci a emancipovanì se napojit na svìt výtvarného umìní.
Do popøedí by mìla vystoupit reflektovaná (vizuálnì èi slovnì) zkuenost dìtí
s vnímáním výtvarného díla i bìné vizuální produkce v promìnách prostoru a èasu
(osobního i spoleèenského). Je moné hledat cesty, jak vytváøet kolem vlastní zkuenosti s vizuálním dílem ohniska pozornosti pro dalí komunikaci (nejblií okolí, rùzné
sociální skupiny). Uvìdomovat si, jaké monosti zde nabízejí nové informaèní a komunikaèní technologie a do jaké míry vlastní podobu komunikace urèují a v èem naopak
spoèívá ná tvùrèí poèin.
Komunikace je proces, ve kterém spoleènì zpøesòujeme tuené. Komunikace
není konstatování názoru. Komunikace, vèetnì komunikace s výtvarným umìním, je
navazování a pìstování vztahù.
Vhodné je opìt se zabývat a zkoumat pojmy obrazová komunikace, interpretace
obrazu, virtualita, interaktivita, které postihují souèasný svìt.
Dùleité je, aby se téma komunikace s výtvarným umìním neredukovalo na vnìjí
napodobování výtvarných dìl, (dìti se obleèou jako postavy na obraze a pak se vyfotografují), ale aby se stalo vyjádøením smyslu uplatnìného umìleckého díla, smìru,
stylu na základì zkuenosti dìtského tvùrce.
III. PRINCIPY ÚÈASTI
Pøehlídka je pøehlídkou práce uèitelù, nikoli schopností dìtí. Znamená to, e
v pøijímání a výbìru dìl pro pøehlídku nehraje primární roli estetická úèinnost dìtských
prací, ale kvality, jakých v realizaci projektu dosáhl pøihláený vyuèující.
Vyzýváme k úèasti výtvarné pedagogy vech typù kol, zájmových kroukù a útvarù
i lektorská oddìlení galerií a muzeí s výstupy jejich programù pro dìti a mláde do 19 let.
Obsahem pøehlídky je najít a propagovat metody tvùrèí práce s dìtmi, roziøující èi objevnì pøetváøející její dosavadní monosti. To se netýká pouze inovace uitých
prostøedkù, ale zejména pozornosti k hodnotám, které se v souèasné dobì aktuálnì
uplatòují a k jejich chápání je tøeba dítì vést tak, aby na nì dokázalo samostatnì
a tvoøivì reagovat.
IV. ORGANIZAÈNÍ POKYNY
Ke 13. celostátní pøehlídce probìhnou dva pøípravné semináøe - jarní semináø
v Kopøivnici 15. - 17. kvìtna 2009 a podzimní semináø v Písku 6. - 8. listopadu 2009. Pøi
pøíleitosti vernisáe 13. pøehlídky se uskuteèní rozborový semináø, který se bude
konat 16. - 18. dubna 2010. Semináøe mají akreditaci MMT a jsou urèeny vem
výtvarným pedagogùm, kteøí mají zájem. Slavnostní vernisá bude ve Sladovnì v Písku
na Velkém námìstí v sobotu 17. dubna 2010 dopoledne.
Výtvarné práce na 13. pøehlídku posílejte od 22. února do 19. bøezna 2010 na
adresu: Sladovna, Velké nám. 113/1, 397 01 Písek - s dodatkem 13. celostátní pøehlídka výtvarných prací. Nezapomeòte do zásilky vloit pøihláku s adresou.
Zárovìò s odesláním prací ve fyzické podobì Vás prosíme, máte-li tu monost,
o vyplnìní dotazníku v elektronické podobì pro kurátory pøehlídky. Dotazník najdete na
adrese: www.artama.cz.
Zpracovala Zdena Synecká, NIPOS-ARTAMA, øíjen 2008
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PØIHLÁKA A EVIDENÈNÍ LIST PÍSEK 2010
Název projektu:
Autor projektu /pedagog/:
Jméno a pøíjmení: ...................................................................................................................
Adresa bydlitì:................................................................................................................
.............................................................. Psè: .....................................................................
Telefon domù: ................................... Telefon do zamìstnání: ..................................
Mobilní telefon:.................................. E-mail:................................................................
Spoluautor I
Spoluautor II
Typ zaøízení - instituce: M, Z, ZU, S, DDM a jiné:
Adresa zaøízení:................................................................................................................
.............................................................. Psè: .....................................................................
Poèet zúèastnìných dìtí:
Vìk zúèastnìných dìtí od - do:
Doba trvání projektu - datum zaèátku a ukonèení - trvá dál:
Seznam odevzdané dokumentace - vyberte z kategorií objekt, obraz,
CD ROM, video, foto, text a uveïte poèet:
Dokumentace:
Poèet:
Kategorie:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Výtvarné práce ve fyzické podobì s touto pøihlákou posílejte od 22. února do
19. bøezna 2010 na adresu: Sladovna, Velké nám. 1, 397 01 Písek s poznámkou 13. celostátní výtvarná pøehlídka. Obrázky na CD ROM prosíme v parametrech formátu jpg do velikosti 0,5 MB, video ve formátu mpeg2 nebo mpeg4
(Xvid, Divx), abychom je mohli zpracovat do celkové virtuální galerie pøehlídky.
Zároveò s odesláním prací ve fyzické podobì Vás prosíme, máte-li tu monost,
o vyplnìní dotazníku v elektronické podobì na naich webových stránkách
www.artama.cz, s odkazem na dìtské výtvarné aktivity. Dìkujeme.
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pøehlídek, semináøù, festivalù a dalích akcí 2010
v oborech estetické výchovy dìtí a mládee

DÌTSKÉ DIVADLO, DÌTSKÝ PØEDNES
A DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Centrum estetických aktivit dìtí a mládee, P.O.BOX 12 /
Blanická 4, 120 21 Praha 2, www.artama.cz
Jakub Hulák, tel.: 221 507 969, e-mail: hulak@nipos-mk.cz
Jaroslav Provazník, tel.: 221 507 967, 234 244 280-1, e-mail: std@drama.cz nebo
jaroslav.provaznik@damu.cz

PROBÍHAJÍCÍ AKCE

PØIPRAVUJEME

DRAMATICKÁ VÝCHOVA
PRO SOUÈASNOU KOLU 2008-2010
Základní tøísemestrální kurz pro uèitele
dramatické výchovy
Hlavní lektorky: Olga Králová
a Ivana Sobková
8.-10. 1. 2010, CTD Praha
Poøadatel: Sdruení pro tvoøivou
dramatiku
Spolupráce: KVD DAMU
a NIPOS-ARTAMA

DÌTSKÁ SCÉNA 2010
39. celostátní pøehlídka dìtského
divadla a dìtské recitace
11. - 17. èervna 2010, Trutnov
Poøadatelé: NIPOS-ARTAMA, DK Trutnov
a STD ve spolupráci s KVD DAMU
Kontakt: Jakub Hulák
DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE KOLE 2010
16. celostátní dílna dramatické výchovy
16. - 22. záøí 2010, Jièín
Poøadatel: STD
Spolupoøadatel: K-klub Jièín
Spolupráce: KVD DAMU, mìsto Jièín,
NIPOS-ARTAMA
Kontakt: Jaroslav Provazník

DRAMATICKÁ VÝCHOVA
PRO SOUÈASNOU KOLU 2009-2011
Základní tøísemestrální kurz pro uèitele
dramatické výchovy
Hlavní lektor: Radek Maruák
8.-10. 1., 5.-7. 2., 5.-7. 3., 16.-18. 4.,
28.-30. 5., 22.-24. 10., 12.-14. 11.,
10.-12. 12. 2010, 7.-9. 1. 2011, CTD Praha
Poøadatel: Sdruení pro tvoøivou
dramatiku
Spolupráce: KVD DAMU
a NIPOS-ARTAMA

DRAMATURGICKÁ DÍLNA
podzim 2010, CTD Praha
Setkání vedoucích dìtských a mladých
divadelních souborù s dramaturgem
nad pøedlohami èi rozpracovanými texty
pøipravovaných inscenací.
Poøadatelé: NIPOS-ARTAMA a STD
Kontakt: Jakub Hulák
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Kulturní støedisko mìsta Bechynì
a obèanské sdruení Tatrmani
Kontakt: Jakub Hulák

ZÁKLADY DÌTSKÉHO DIVADLA
øíjen 2010 - kvìten 2011, CTD Praha
Celoroèní cyklus praktických semináøù
zamìøených na vybrané aspekty
divadla s dìtmi a mládeí.
Poøádají: NIPOS-ARTAMA a STD
Kontakt: Jakub Hulák

PODZIMNÍ DIVADELNÍ PØEHLÍDKA
13. - 14. listopadu 2010
Praské setkání dìtských
a støedokolských souborù z celé ÈR
Poøadatel: STD a Centrum tvoøivé
dramatiky Praha
Kontakt: Jakub Hulák a Jaroslav Provazník

TVORBA-TVOØIVOST-HRA
15. dílna komplexní estetické výchovy
7. - 10. øíjna 2010
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA
Spolupráce: KVD DAMU a STD
Kontakt: Jaroslav Provazník

DRAMATICKÁ VÝCHOVA
PRO SOUÈASNOU KOLU 2011-2012
únor 2011 - kvìten 2012, CTD Praha
Základní tøísemestrální kurz pro uèitele
dramatické výchovy
Poøadatel: STD
Spolupráce: KVD DAMU a NIPOS-ARTAMA
Kontakt: Jaroslav Provazník

NAHLÍENÍ 2010
21. celostátní dílna støedokolské
dramatiky a mladého divadla
21. - 24. øíjna 2010, Kulturní dùm Bechynì
Poøadatelé: NIPOS-ARTAMA, STD,

STUDENTSKÉ A MLADÉ DIVADLO
RÁMKÙV PÍSEK 2010
49. celostátní pøehlídka experimentujícího divadla
27.-30. kvìtna 2010, Písek
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Centrem kultury Písek, OS SADAS
a OS Divadlo Pod èarou Písek
Kontakt: Lenka Novotná, NIPOS-ARTAMA, tel.: 221 507 974,
e-mail: novotna@nipos-mk.cz
MLADÁ SCÉNA 2010
8. celostátní pøehlídka studentských divadelních souborù
23. - 27. èervna 2010, Ústí nad Orlicí
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s OS Malá scéna Ústí nad Orlicí
Kontakt: Lenka Novotná, NIPOS-ARTAMA, tel.: 221 507 974,
e-mail: novotna@nipos-mk.cz
SETKÁNÍ MLADÝCH AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍKÙ - UMPERK 2010
Týdenní divadelní dílna
13. - 22. srpna 2010, umperk
Poøadatel: OS SADAS a NIPOS-ARTAMA
Kontakt: Alena Crhová a Karel Tomas, NIPOS-ARTAMA, tel.: 221 507 968,
221 507 932, e-mail: crhova@nipos-mk.cz nebo tomas@nipos-mk.cz

39

DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA

AKCE JINÝCH POØADATELÙ
KARLÍNSKÉ SPEKTRUM,
DDM hl. m. Prahy

CENTRUM DIVADELNÍCH
A TANEÈNÍCH AKTIVIT
CVÈ Lidická, SVÈ Luánky BRNO

Karlínské námìstí 7, 186 00 Praha 8
Informace a pøihláky: Jaroslav Hejnic,
Karlínské Spektrum, tel: 222 333 888,
email: hejnic@ddmpraha.cz,
www.ddmpraha.cz

Lidická 50, 658 12 Brno
Kontakt: Milo Maxa, tel.: 549 524 107,
777 986 048, fax: 549 524 104, e-mail:
maxa@luzanky.cz, www.luzanky.cz

DÌTI HRAJÍ DÌTEM
20. 2. 2010, 30. 5. 2010,
Karlínské Spektrum
Víkendová odpoledne zamìøená na dìtské divadlo. V jednotlivých odpoledních
se sejdou 2-4 dìtské soubory (vìk 7-15
let) a zahrají pøedstavení pro volnì pøíchozí návtìvníky i pro sebe navzájem.

TANCESSE
19. - 21. bøezna 2010
Mezinárodní festival tance, taneèního
a pohybového divadla
BRNKÁNÍ
27. - 30. kvìtna 2010
Nesoutìní pøehlídka dìtských divadelních souborù

DIVADELNÍ SEMINÁØE
V KARLÍNSKÉM SPEKTRU
12. 1., 9. 2., 9. 3., 13. 4. a 18. 5. 2010,
Karlínské Spektrum
Dalí roèník divadelnì dovádivých semináøù. Pantomima - Milo Samek, Improvizace - Simona Babèáková, Videotrénink - Jaroslav Hejnic, Autorský semináø - Jaroslav Hejnic, Herecké praktikum - Václav Tomáek.
Cena: 100 Kè/semináø.
Téma je vyvìeno na www.ddmpraha.cz
- Karlínské Spektrum vdy mìsíc pøed
semináøem. Pøíjem pøihláek vdy nejpozdìji týden pøed konáním akce.

NADÌLENÍ
24. - 28. listopadu 2010
Nesoutìní pøehlídka a dílna mladého
divadla
SKLUZ
2. roèník divadelního festivalu
29. dubna - 2. kvìtna 2010, Ostrov
Nesoutìní festival SKLUZ se koná jednou za dva roky v Ostrovì. Jeho smyslem je vzájemné setkávání støedokolských a vysokokolských divadelních
souborù, ale také divadla studentù umìleckých kol (na minulé pøehlídce
se pøedstavili studenti Ateliéru Divadlo
a výchova JAMU). Festivalu se úèastní
i jeden soubor ze za-hranièí. Jeho souèástí jsou diskuse o pøedstaveních
pod vedením zkueného lektora (v letoním roce Jaroslav Provazník).
Poøádají: soubor Na poslední chvíli
a ZU Ostrov.
Informace a pøihláky (do 15. 1. 2010):
Lucie Velièková, ZU, Masarykova 717,
363 01 Ostrov,
e-mail: l.velickova@seznam.cz

KLUB DIVADELNÍCH DIVÁKÙ
26. 1., 23. 2., 23. 3., 27. 4. a 25. 5. 2010
Chcete jít do divadla a nemáte s kým? Víte
s kým a nevíte na co? Pojïte s námi! Mìsíc co mìsíc vyráíme do nìkterého z praských divadel. Po pøedstavení následuje
debata o zhlédnuté divadelní høe v nìkterém z pøilehlých podnikù.
Název pøedstavení bude zveøejnìn dva
mìsíce - mìsíc pøed návtìvou divadla
na www.ddmpraha.cz.
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TRDLINKY
10. roèník nesoutìní pøehlídky
dìtského divadla
12. - 14. bøezna 2010, Besední dùm
Vykov
Pøehlídka pro vechny dìtské divadelní
soubory a taky ty, které se za dìtské jetì
povaují a mají chu zahrát si na pøehlídce
a strávit víkend plný pøekvapení. Hlavní
téma nese tentokrát název Theatroso á la
mafioso a úèastníci se dí-ky nìmu vrátí
zpìt v èase do 30. let 20. století (téma ovlivní atmosféru pøehlídky, nevztahuje
se ale na pøihláená pøedstavení).
Pro úèastníky bude pøipraveno mnoho
doprovodných programù, mezi nimi nebudou chybìt soutìe, dílny, povídání
o pøedstaveních, noèní i denní dobrodruné hry. Sály i chodby budou provonìny èaji
a dobrotami z èajovny, bude vycházet tradièní trdlinkovský èasopis...
Besední dùm skýtá prostory pro hraní
na kukátko i arénu, poloarénu. Ubytová-

ní (v tìlocviènì gymnázia ve vlastním spacáku) i stravování je zajitìno.
Poøádají: Obèanské sdruení THALIA
a Mìstské kulturní støedisko Vykov
Informace a pøihláky (do 20. 1. 2010):
O.S. Thalia Vykov, Pavla Pitelová,
B. Nìmcové 13, 682 01 Vykov,
tel.: 603 275 242,
e-mail: pajulinka@seznam.cz
KOPØIVNICKÁ BEDNA 2010
X. roèník nepostupové pøehlídky dìtského, studentského a jinak mladého divadla
27. - 30. kvìtna 2010, Kopøivnice
Pøehlídka otevøená vem dìtským, studentským a mladým souborùm, tentokrát
v hipáckém stylu.
Informace: Dan Brchel, ÚDIVADLO - divadelní spoleènost DDM Kopøivnice,
Kpt. Jaroe 1077, 742 21 Kopøivnice,
tel.: 721 238 367, 556 812 204
e-mail: dan@ddmkoprivnice.edunet.cz

PUBLIKACE O DRAMATICKÉ VÝCHOVÌ
A DÌTSKÉM DIVADLE
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. Cena 50 Kè
EVA MACHKOVÁ: ÚVOD DO STUDIA DRAMATICKÉ VÝCHOVY
Pøehledná kniha o dramatické výchovì, její teorii, didaktice a historii. Publikace
vyla v roce 2007 v 2., upraveném vydání. 40 Kè
JOSEF MLEJNEK: KLAUN STRAKAPOUN HRAJE DÌTEM
Publikace s podtitulem Odkaz d 41, divadla dìtí a mládee zachycuje ivotní cestu a dílo Václava Vaòátka, naeho významného herce a reiséra, spolupracovníka
E. F. Buriana, a nabízí detailní pohled na první významnou éru èeského divadla
pro dìti. Její souèástí jsou rozhovory s tøemi herci, kteøí se na èinnosti d 41 podíleli Stellou Zázvorkovou, Vlastimilem Brodským a Janou Dítìtovou. Cena 70 Kè
NORAH MORGANOVÁ-JULIANA SAXTONOVÁ: VYUÈOVÁNÍ DRAMATU
Pøeklad publikace zkuených pedagogù dramatické výchovy, která patøí k nejoblíbenìjím pøíruèkám mezi uèiteli dramatu po celém svìtì. Cena 50 Kè
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HANA BUDÍNSKÁ: HRY PRO EST SMYSLÙ. Kartotéka pro loutkáøe i neloutkáøe,
kteøí si umìjí hrát s dìtmi
U 7., upravené vydání jedné z nejoblíbenìjích metodik dramatické výchovy pro
uèitele a vedoucí dìtských divadelních a loutkáøských souborù. Cena 50 Kè
KRISTA BLÁHOVÁ: UVEDENÍ DO SYSTÉMU KOLNÍ DRAMATIKY
Systematická pøíruèka dramatické výchovy struènì a pøehlednì seznamuje se vemi oblastmi tohoto oboru. Cena 30 Kè
ALENA PALARÈÍKOVÁ: TYGR V OKU aneb O tvorbì inscenace s dìtmi a mládeí
V pøevánì prakticky zamìøené knize se autorka vìnuje specifice tvorby inscenace s dìtmi
a mládeí a popisuje a analyzuje jednotlivé fáze inscenaèního procesu. Cena 50 Kè
ÁRKA TEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ: METODIKA MLUVNÍ VÝCHOVY DÌTÍ
Základní pøíruèka techniky a kultury mluvy postavená na tvoøivé høe shrnuje mnohaleté praktické zkuenosti pièkového odborníka oboru. Cena 30 Kè

NOVÁ KNIHA O PØEDNESU
EMILIE ZÁMEÈNÍKOVÁ: CESTA K PØEDNESU ANEB PRÙVODCE
PRO PEDAGOGY A MLADÉ RECITÁTORY
Netradiènì pojatá kniha o tom, jak inspirovat a vést dìti a mladé lidi k literatuøe
prostøedky pøednesu. Je urèena vem, kdo pracují s dìtmi a mládeí a vìnují
se dramatické èi literární výchovì a monostem interpretace krásné literatury tedy uèitelùm LDO ZU, uèitelùm èeského jazyka a literatury na Z a S, vedoucím dìtských a mladých divadelních a recitaèních souborù, vychovatelùm kolních druin, studentùm vysokých kol a dalím zájemcùm. Z obsahu knihy: Proè
recitovat? Co je pøednes? Co není pøednes. Co je pøednesu blízké (Rétorika,
Pøednes vlastní tvorby, Pøedèítání). Recitovat mùe kadý. Cesta k textu: Jak hledat
a vybírat literaturu pro pøednes - Jak dál ze shromádìné literatury vybírat, jak ji
posuzovat? - Recitovat poezii, nebo prózu? - Pøednes vlastní tvorby Slam poetry.
Cesta do hlubin textu: Proè je nutný rozbor textu? - Proè by se mìl recitátor podílet
na rozboru - Jak lze pøi rozboru postupovat? - Úprava textu pro pøednes. Cesta
od textu k vystoupení. Výstavba recitaèního vystoupení: Ètení nahlas - Pøedèítání
- Hledání výrazových prostøedkù. Vybavenost recitátora. Zápas s trémou. Recitaèní vystoupení, jeho reflexe a rozbor. Recitátor a pøehlídky, soutìe, festivaly.
Publikace obsahuje obsáhlý slovníèek pojmù, které s problematikou pøednesu
a interpretace souvisejí, a bohatý seznam doporuèené literatury.
Knihu napsala Ema Zámeèníková, jedna z nejvýraznìjích osobností souèasné
dramatické výchovy a pøednesu, lektorka mnoha dílen a semináøù a uèitelka LDO
ZU Na Støezinì v Hradci Králové, její recitátoøi a soubory vystupují pravidelnì
také na celostátních pøehlídkách Dìtská scéna a Wolkrùv Prostìjov. Text doprovázejí bohaté ilustrace Zuzany Vítkové.140 Kè
Publikace je moné si objednat na portále www.drama.cz, stejnì jako dalí knihy o dramatické výchovì.
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Kontakt: NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2,
www.nipos-mk.cz
Kateøina Èerníèková, tel.: 221 507 964-5, e-mail: cernickova@nipos-mk.cz

PØIPRAVUJEME

PØEHLÍDKY A FESTIVALY

KOLA FOLKLORNÍCH TRADIC
záøí - prosinec 2010, Praha
Poøádá: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci
s NÚLK Stránice, SDTT a Fos
Kontakt: Kateøina Èerníèková

19. FOLKLORNÍ FESTIVAL
PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ
4. - 6. èervna 2010
Poøádá: NIPOS-ARTAMA, HKVS
Hradec Králové a Kulturní centrum
Pardubice, ve spolupráci se SDTT
Spolupoøadatel: Národní muzeum Praha
Souèástí festivalu: Vánoèní poøad
v Musaionu v Kinského zahradì, Praha
Kontakt: Kateøina Èerníèková

NÁRODOPISNÁ SLAVNOST
V KINSKÉHO ZAHRADÌ
15. - 16. kvìtna 2010, Praha
Poøádá: Národní muzeum, SDTT
ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA
Kontakt: Kateøina Èerníèková

TVÙRÈÍ TANEÈNÍ DÍLNA
5. celostátní pøehlídka choreografií
folklorních souborù
9. - 21. listopadu 2010
Poøádá: NIPOS-ARTAMA Praha
ve spolupráci s HKVS a SDTT
Kontakt: Kateøina Èerníèková

26. SYMPOZIUM ETNOGOREOLOGÙ
19. - 26. èervence, Tøe
Poøádá: EÚAV ÈR, HAMU ve spolupráci
s NIPOS-ARTAMA
Kontakt: Kateøina Èerníèková

PUBLIKACE NIPOS-ARTAMA
Mlíkovská, Jiøina: VYPRÁVÌNÍ O TANCI NA JEVITI
Mezi èeskými autory, píícími o tanci, má autorka významné postavení vycházející z jejího celoivotního zájmu o tanec ve vech jeho podobách. Ve svých esejích osobitým zpùsobem kloubí subjektivní pohled s objektivním nadhledem
podloeným celoivotními zkuenostmi a provázeným upøímným zájmem o tvùrèí
práci jiných. Její svìt tance se nedìlí na amatéry a profesionály, ani na jednotlivé
taneèní techniky a koly. Neopomíjí ani tu èást choreografické práce, která je
inspirovaná lidovým tancem a lidovou kulturou, èím kniha Jiøiny Mlíkovské zprostøedkovává ivý obraz taneèních událostí dávno minulých, nedávných a témìø
souèasných a je pøedevím cenným pøíspìvkem ve zpùsobu mylení o taneèním
umìní jako celku. Cena 100 Kè.
Objednávku na adresu: NIPOS, administrace publikací, P.O.BOX 12, Blanická 4,
120 21 Praha 2, tel.: 221 507 912, nebo elektronicky: www.nipos-mk.cz. K cenì
publikací bude pøièteno potovné.
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Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Centrum estetických aktivit dìtí a mládee,
P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, www.artama.cz,
www.scenicky-tanec.cz
Jiøí Lössl, tel.: 221 507 967, mobil: 724 949 347, e-mail: lossl@nipos-mk.cz

PØEHLÍDKY A FESTIVALY
TANFEST 2010
17. - 19. záøí, Jaromìø
Mìstské divadlo, exteriéry mìsta
6. festival scénického tance
Kontakt: Lenka Vrzáková,
Lenka Halaová,
Skupina scénického tance Flash,
TJ Sokol, Luická 426,
551 01 Jaromìø
e-mail: tanfest.jaromer@seznam.cz

KUTNÁ HORA 2010
27. celostátní pøehlídka dìtských
skupin scénického tance
7. - 9. kvìtna, Kutná Hora
Mìstské Tylovo divadlo
Kontakt: Jiøí Lössl
TANAMBOURRÉE 2010
3. - 6. èervna, Varnsdorf
Mìstské divadlo,
exteriéry i interiéry mìsta
12. otevøený celostátní festival
scénického tance
Kontakt: Jarmila enová,
ZU Varnsdorf, Národní 512,
407 47 Varnsdorf
tel.: 412 372 323, mobil: 602 406 129
e-mail: zusvarnsdorf@tiscali.cz

PODZIMNÍ FANTAZIE
26. - 28. øíjna, Jablonec nad Nisou
Mìstské divadlo o.p.s.
10. festival scénického tance
a pohybového divadla
Kontakt: Ludmila Rellichová,
Lièí jámy 139,
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
mobil: 602 963 574
e-mail: tsmagdalena@email.cz

SIRAEX 2010
15. - 22. srpna, Kláterec nad Ohøí,
ZU, exteriéry a interiéry mìsta
4. festival souèasného tance
s mezinárodní úèastí, Kláterec nad Ohøí
Kontakt: Zora Breczková,
ZU Kláterec nad Ohøí,
Komenského 677,
431 50 Kláterec nad Ohøí
mobil: 737 731 525
e-mail: zusklasterec@kabel1.cz
www.zusklasterec.cz

44

POHYBOVÁ A TANEÈNÍ VÝCHOVA

TANEC, TANEC... 2010
24. celostátní pøehlídka scénického
tance mládee a dospìlých
29. - 31. øíjna, Jablonec nad Nisou
Mìstské divadlo o.p.s.
a Eurocentrum s.r.o.
Kontakt: Jiøí Lössl

KARLOVARSKÝ A PLZEÒSKÝ KRAJ
17. dubna, Karlovy Vary
Mìstské divadlo
Kontakt: Petra Blau,
Západní 45, 360 01 Karlovy Vary
mobil: 604 419 141
e-mail: petrablau@seznam.cz
PARDUBICKÝ KRAJ
15. kvìtna, Ústí nad Orlicí
Rokotovo divadlo
Kontakt: Klubcentrum, Kvìta Stárková,
Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí
mobil: 724 064 960
e-mail: starkova@klubcentrum.cz

KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PØEHLÍDKY
SCÉNICKÉHO TANCE MLÁDEE
A DOSPÌLÝCH PRO ROK 2010
LIBERECKÝ KRAJ
19. bøezna, Jablonec nad Nisou
Mìstské divadlo o. p. s.
Kontakt: Ludmila Rellichová,
Lièí jámy 139,
468 02 Rychnov u Jablonce n. Nisou
mobil: 602 963 574
e-mail: tsmagdalena@email.cz

HLAVNÍ MÌSTO PRAHA
A STØEDOÈESKÝ KRAJ
15. a 16. kvìtna, Praha
Salesiánské divadlo
Kontakt: Jaroslav Langmaier,
Národní 30, 110 00 Praha 1
mobil: 608 702 972
e-mail: jaro-faro@quick.cz

KRAJ VYSOÈINA
27. bøezna, ïár nad Sázavou
Mìstské divadlo
Kontakt: Hana Ludvíková,
Hakova 34/83,
591 01 ïár nad Sázavou
telefon: 566 626 797,
mobil: 608 477 401
e-mail: h_ludvikova@centrum.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
22. kvìtna, Jaromìø
Mìstské divadlo
Kontakt: Lenka Halaová,
Skupina scénického tance Flash,
TJ Sokol, Luická 426, 551 01 Jaromìø
e-mail: tanfest.jaromer@seznam.cz

JIHOÈESKÝ KRAJ
10. dubna, Èeské Budìjovice
divadelní sál Domu kultury Metropol
Kontakt: DDM, Ale Michna,
U Zimního stadionu 1,
370 01 Èeské Budìjovice
telefon: 386 447 320,
mobil: 608 150 605
e-mail: michna@ddmcb.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
29. kvìtna, Ústí nad Labem
Severoèeské divadlo opery a baletu
Kontakt: Martina Hroudová,
Støekovské nábøeí 23,
400 03 Ústí nad Labem
mobil: 724 153 503
e-mail: martina.hroudova@seznam.cz
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PØEHLÍDKY A FESTIVALY OSTATNÍCH INSTITUCÍ
KRNOVSKÉ SLUNÉÈKO
29. kvìtna 2010, Krnov
3. pøehlídka scénického tance
Kontakt: Irena pièková, e-mail: irenaspickova@seznam.cz
LETNÍ DNY TANCE
6. - 11. èervence 2010, Ústí nad Orlicí
Tradièní letní taneèní dílna s bohatým doprovodným programem
Kontakt: Klubcentrum, Kvìta Stárková, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí,
mobil: 724 064 960, e-mail: starkova@klubcentrum.cz
FESTIVAL PROART 2010
16. - 23. èervence Brno
25. èervence - 1. srpna Praha
Mezinárodní festival tance, zpìvu, herectví a fotografie, Brno-Praha
Kontakt: ProART, Alena Pajasová, Patoèkova 51, 169 00 Praha 6,
mobil: 737 300 314, e-mail: pajasova@centrum.cz, produkce@proart-festival.cz,
www.proart-festival.cz

VZDÌLÁVACÍ PROGRAMY A SEMINÁØE 2009/2010

Vzdìlávání jsou akreditována MMT pod è.j.: 19 533/2008-25-413 v programu dalího vzdìlávání pedagogických pracovníkù, jsou odbornì garantována NIPOS-ARTAMA Praha. Absolventu pøísluí osvìdèení MMT. Toto osvìdèení je dokladem o zvyování odborné kvalifikace pedagoga, ale nenahrazuje jakoukoliv formu pedagogického vzdìlání.

PROBÍHAJÍCÍ AKCE
TANEÈNÍ VÝCHOVA 4 - SOUÈASNÉ POHYBOVÉ TRENDY SCÉNICKÉHO TANCE
záøí 2009 - èerven 2010, Ústí nad Orlicí (kurz obsazen)
Celoroèní vzdìlávací cyklus je realizován ve spolupráci se ZU v Ústí nad Orlicí a navazuje na pøedcházející roèník.
Lektor: Zuna Kozánková (SR), taneènice, pedagoka, choreografka, lektorka shiatsu.
TANEÈNÍ VÝCHOVA 5 - TÌLO V POHYBU - SPECIALIZAÈNÍ KURZ
listopad 2009 - bøezen 2010, Èeský Krumlov (kurz obsazen)
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl
Jednosemestrální vzdìlávací cyklus je realizován ve spolupráci se ZU v Èeském
Krumlovì. Hlavním cílem semináøe je poznat svoje vlastní tìlo a jeho monosti jako
nástroje komunikace tak, aby se stalo zdrojem sdìlení.
Lektor: Jiøí Lössl, externí pedagog DAMU a HAMU Praha.
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PØIPRAVUJEME
TANEÈNÍ VÝCHOVA 2 - SPECIALIZAÈNÍ KURZ - JAK PØIVÉST DÍTÌ K VLASTNÍ
TVORBÌ
leden - èerven 2010, Rychnov u Jablonce nad Nisou
Jednosemestrální vzdìlávací cyklus je realizován ve spolupráci s Taneèním studiem Magdaléna v prostorách taneèního sálu a to vdy jednou v mìsíci v sobotu v èasové dotaci 8 vyuèovacích hodin.
Téma: jak pøivést dítì k vlastní tvorbì.
Lektor: Bohumíra Eliáová (choreografka, pedagoka), Lenka vandová (pedagoka), Edgar Mojdl (hudebník), Blanka Kadlecová (výtvarnice), Ludmila Rellichová (pedagoka).
Kontakt: Ludmila Rellichová, Lièí jámy 139, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, mobil: 602 963 574, e-mail: tsmagdalena@email.cz
TANEÈNÍ VÝCHOVA 5 - TÌLO V POHYBU - SPECIALIZAÈNÍ KURZ
bøezen - kvìten 2010, Ostrava
Jednosemestrální vzdìlávací cyklus je realizován ve spolupráci s Lidovou konzervatoøí
Ostrava v prostorách taneèního sálu, a to vdy jednou v mìsíci o prodloueném víkendu v èasové dotaci 20 vyuèovacích hodin na víkend v období bøezen - kvìten 2010.
Téma: dotek - pohyb - dech. Hlavním cílem semináøe je spoleèné hledání, setkávání, nalézání, opoutìní, vnímání, cítìní, vìdomí a uvìdomìní si, jak se dech tìla
dotýká, jak tìlem hýbe a jak dýchá pohyb v tanci.
Lektor: MUDr. Jiøí Maøádek, lékaø s atestací lékaøské rehabilitace a Jiøí Lössl, taneèní pedagog.
Kontakt: Kateøina Maceèková, Karla Tomana 3, 709 00 Ostrava,
telefon: 596 626 763, mobil: 728 103 742, e-mail: k.maceckova@atlas.cz
SEMINÁØ PRO ODBORNÉ LEKTORY A POROTCE KRAJSKÝCH
A CELOSTÁTNÍCH PØEHLÍDEK
27. února 2010, Praha
Jednodenní akreditovaný semináø pro odborné lektory a porotce krajských a celostátních pøehlídek je realizován v prostorách NIPOS-ARTAMA. Hlavním cílem semináøe je sjednotit hlediska praktického hodnocení a ujasnit formulace pojmù, které
následnì definují obor scénického tance. Cyklus je èlenìn do dvou hlavních témat:
teoretická èást formou úvodních pøednáek a následné moderované diskuze mezi
jednotlivými úèastníky k upøesnìní pojmù a definic (amatérský scénický tanec, dìtský scénický tanec, statut porotce; kritéria hodnocení podle propozic dìtského
scénického tance a scénického tance mládee a dospìlých, rozbor choreografie);
praktická èást zamìøená na práci porotce v terénu a její moné problémy a dùsledky
a rozborová diskuze k vybraným choreografiím (pøístup k choreografovi/vedoucímu
skupiny, postup hodnocení, poznámkový aparát).
Lektor: Bohumíra Cveklová - dìtský scénický tanec, Zuzana Smugalová - scénický
tanec mládee a dospìlých, Jiøí Lössl - moderátor semináøe.
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl
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ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

Semináø pro odborné lektory a porotce krajských a celostátních pøehlídek
Jméno a pøíjmení: ............................................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................................
...................................................................

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

Datum narození: ....................................
Telefon/ mobil: ........................................

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

Soubor ve kterém pracuji, nebo který vedu: ................................................................
.............................................................................................................................................................
Zavazuji se e kurzovné uhradím pøi prezenci.
Datum:

Podpis:

Upøednostnìní budou èlenové odborné rady pro scénický tanec.

VZDÌLÁVACÍ PROGRAMY OSTATNÍCH INSTITUCÍ
ZU KLÁTEREC NAD OHØÍ
leden - èerven 2010
Klasická taneèní technika pro výuku souèasných taneèních technik na Základních
umìleckých kolách a význam korepetice a spolupráce na úrovni korepetitor - taneèní pedagog, Kláterec nad Ohøí
Jednosemestrální vzdìlávací cyklus sedmi celodenních intenzivních semináøù
se dvìma dílnami je realizován ZU Kláterec nad Ohøí v prostorách taneèního sálu.
Dvì základní témata jsou dále èlenìna: podrobné zkoumání v rámci základù klasické taneèní techniky a souèasné taneèní techniky - funkcionální anatomie tìla, poznáním práce vlastního tìla - rozloení a vyuití váhy tìla v èase a prostoru v koexistujícím vztahu s esteticko-hudebními a zvukovými prvky - základy partneringu a kompozièní principy a dovednosti v souznìní se sebou samým a s ostatními; zlepení
komunikace v rámci taneènì-hudebních zkueností a mezilidských vztahù - kinetika
a statika v hudbì a tanci - pohyb vertikál a horizontál v hudbì a tanci - kontrast jako
základní stavební element.
Lektor: Veronika Rinowski (pedagoka), Pavol Rinowski (hudebník).
Kontakt: Zora Breczková, ZU Kláterec nad Ohøí, Komenského 677, 431 50 Kláterec
nad Ohøí, mobil: 737 731 525, e-mail: zusklasterec@kabel1.cz, www.zusklasterec.cz
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PUBLIKACE NIPOS-ARTAMA
PRO POHYBOVOU A TANEÈNÍ VÝCHOVU
RELLICHOVÁ, LUDMILA: TANEÈNÍ TVORBA PRO DÌTI A S DÌTMI
Ukázky taneèní tvorby jako výsledku výchovnì vzdìlávacího procesu
Kniha se ve své 1. èásti zabývá významem taneèní tvorby v procesu taneèní výchovy,
inspiraèními zdroji této tvorby a metodikou rozvíjení tvoøivých schopností dítìte v raném
vìku. Ve své 2. èásti pøináí 22 ukázek taneèní tvorby pro vechny vìkové stupnì.
Kniha je významným pøínosem pro tvoøivou taneèní výchovu.
Cena 150 Kè
VANDOVÁ, LENKA: TANEÈNÍ VÝCHOVA PRO PØEDKOLNÍ DÌTI, 2. VYDÁNÍ
Publikace pomùe zejména zaèínajícím uèitelùm správnì utøídit a metodicky uspoøádat taneèní výuku svých nejmeních. Pøináí ukázkovou pøípravu uèitele na hodiny
taneèní výchovy pøedkolních dìtí nejen v taneèních oborech základních umìleckých kol, ale i na hodiny taneèní výchovy vech typù a zamìøení, které by mìly bez rozdílu splòovat nároky na kvalitní a správné vedení elementární taneèní výchovy naich nejmeních. Pro kadý mìsíc, který v praxi pøedstavuje cca ètyøi vyuèovací hodiny, vypracovává autorka metodické postupy výuky v následujících tématech, slokách výuky: pohybová prùprava, hudební doprovod k prùpravné èásti (pouze záøí),
pohyb z místa, prostorové vztahy, hudební prùprava, taneèní hry, improvizace.
V tématech Taneèní hry a Improvizace pøipomíná autorka poetiku aktuálního roèního
období. Publikace obsahuje i odkazy na dalí literaturu. Cena 140 Kè
DÍMALOVÁ, DANA; CVEKLOVÁ, BOHUMÍRA: 20 CELOSTÁTNÍCH PØEHLÍDEK DÌTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE 1968-2003
Publikace o 35 letech èinnosti a výsledcích pedagogické taneèní práce a choreografické tvorby pro dìti tak, jak se prezentovaly na vrcholových národních
a celostátních pøehlídkách. Dokumentace pøehlídek i èlánky z èasopisu Taneèní listy a portréty 24 osobností, jejich pedagogická, metodická a choreografická práce
významnì ovlivnila vývoj oboru dìtského scénického (døíve nefolklorního) tance.
Cena 80 Kè
CVEKLOVÁ, BOHUMÍRA; LÖSSL, JIØÍ: 5 PØEHLÍDEK DÌTSKÝCH SKUPIN
SCÉNICKÉHO TANCE KUTNÁ HORA 2004-2008
Pokraèování úspìné publikace 20 pøehlídek dìtských skupin scénického tance
1968-2003. Obì publikace spoleènì dokumentují 40 let vývoje dìtského nefolklorního a scénického tance tak, jak výsledky své práce s dìtmi pøináeli nejlepí pedagogové tohoto oboru na celostátní pøehlídky dìtských skupin nefolklorních a dìtských skupin scénického tance. Cena 100 Kè
CVEKLOVÁ, BOHUMÍRA; KURKOVÁ, LIBUE: DOPISY O JARMILÁCH
Poutavé vyprávìní vzpomínek dvou osobností taneèní pedagogiky na své uèitelky
Jarmilu Jeøábkovou (v pøípadì paní Kurkové) a Jarmilu Kröschlovou (v pøípadì paní
Cveklové) z osobní korespondence obou autorek, kterou si navzájem vymìnily
pøi letním pobytu na svých chalupách v roce 2001.
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Kniha je doplnìna bohatým fotografickým a ilustraèním materiálem. Øada fotografií
dosud nebyla zveøejnìna.
Cena 140 Kè
Lössl, Jiøí: RYTMICKÁ, POHYBOVÁ A TANEÈNÍ VÝCHOVA MLADÍHO ACTVA - deset lekcí pro zaèínající pedagogy
Publikace pomùe zejména zaèínajícím pedagogùm správnì utøídit a metodicky
uspoøádat rytmickou, pohybovou a taneèní výuku dìtí mladího kolního vìku. Vcelku pøináí takto koncipovaná metodická pomùcka moderní ovìøené postupy a pøístupy, které sledují harmonický rozvoj vech sloek osobnosti dítìte a kromì uitku
mu pøináejí i záitky a proitky, kompenzující jednostrannost kolní výuky. To ve
v deseti lekcích, od záøí do èervna jednoho roku, doplnìno zásobníèkem autorských verù, metodickými poznámkami a instruktivními ilustracemi. Jednotlivé lekce jsou rozdìleny do pìti èástí: zaèínají vstupním cvièením, následuje rytmická
prùprava, pohybová prùprava, taneèní prùprava a závìreèná èást. Délka jednotlivých èástí je zcela na uèiteli a mìla by vdy vycházet z potøeby zamìøit se více èi
ménì na nìkteré téma.
Cena 100 Kè
JEØÁBKOVÁ, JARMILA: TANEÈNÍ PRÙPRAVA
Výrazná a vzácná osobnost v oboru dìtské pohybové a taneèní výchovy shromádila
ve své knize bezmála ètyøicetileté zkuenosti. V novém vydání podle originálu 2. vydání z roku 1986 kniha vychází doplnìna o kapitoly: ivotopisná data, Choreografická komorní tvorba, Publikace, ákynì pokraèovatelky.
Cena 95 Kè
ZÁDÌROVÁ - KYTÝØOVÁ, MARKÉTA: TANEÈNÍ GYMNASTIKA
Kniha nevelká rozsahem, ale velká obsahem, je shrnutím vech základních principù této taneèní disciplíny. Ve své dobì rozebraná kniha vychází v novém zpracování
podle originálu z roku 1980. Je doplnìna o kapitoly: Poznámka k novému vydání,
ivotopisná data, Soupis choreografií a jevitních inscenací.
Cena 95 Kè
SMUGALOVÁ, ZUZANA: TANEÈNÍ VÝCHOVA A KULTURNÍ KAPITÁL - sborník pøíspìvkù Celostátního sympozia o taneèní výchovì na pøelomu tisíciletí
Textová podoba 14 pøíspìvkù pøednesených v kvìtnu 2008 na Celostátním sympoziu
o taneèní výchovì v Kutné Hoøe. Kromì pøíspìvkù sborník obsahuje i závìry
z diskusních klubù, které se v rámci sympozia konaly.
Cena: Zdarma po objednání na adrese NIPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl, P.O.Box 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967, e-mail: lossl@nipos-mk.cz.

Výe uvedené publikace (kromì sborníku) lze objednat na adrese:
NIPOS, administrace publikací, P. O. Box 12, 120 21 Praha 2; tel.: 221 507 912,
e-mail: klofcova@nipos-mk.cz, pøípadnì na www.nipos-mk.cz
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Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Centrum estetických aktivit dìtí a mládee,
P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, www.artama.cz
Miloslava Fousková, tel.: 221 507 977, e-mail: fouskova@nipos-mk.cz
Barbora Novotná, tel.: 221 507 975, e-mail: bnovotna@nipos-mk.cz

KLUB SBORMISTRÙ
JARNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ KLUBU SBORMISTRÙ
5. - 7. bøezna 2010, umperk
Poøádá: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s umperským dìtským pìveckým sborem
Lektoøi: Tomá Motýl - sbormistr umperského dìtského sboru, Helena Stojaníková - sbormistrynì umperského dìtského sboru, dalí lektoøi v jednání
Semináø má akreditaci MMT è. 19 533/2008-25-413.
Semináø Klubu sbormistrù je souèástí volného cyklu inspirativních semináøù poøádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou urèeny vem zájemcùm z øad zaèínajících i zkuených sbormistrù zejména dìtských pìveckých sborù. Semináø je koncipován jako
práce ve sborových dílnách, seminaristé s lektory pracují zejména na technice dirigování, hlasové výchovì, metodice vedení sborù, apod. V rámci semináøe se uskuteèní koncert umperského dìtského sboru.
Úèastnický poplatek 980 Kè zahrnuje kurzovné, ubytování (2 noci) a stravování (2x
snídanì, sobotní obìd a veèeøe). Ubytování je zajitìno v internátu SO zdravotní
v umperku. Pøihláku zalete nejpozdìji do 5. února 2010 na adresu:
NIPOS-ARTAMA, Miloslava Fousková, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.:
221 507 977, e-mail: fouskova@nipos-mk.cz.
Upozornìní: v pøípadì pozdního odhláení (tzn. ménì ne týden pøed zahájením
semináøe) ze semináøe vám bude úètován stornopoplatek ve výi náhrady vzniklých
nákladù.
LETNÍ TÝDENNÍ SEMINÁØ KLUBU SBORMISTRÙ
11. - 18. èervence 2010, tìkeò
Semináø poøádá NIPOS-ARTAMA.
Kontakt: Barbora Novotná
PODZIMNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ KLUBU SBORMISTRÙ
12. - 14. listopadu 2010, Nový Jièín
Semináø poøádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se sdruením rodièù a pøátel DPS
Ondráek, v rámci celostátní soutìe dìtských pìveckých sborù Porta Musicae 2010.
Kontakt: Miloslava Fousková
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ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

NA JARNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ KLUBU SBORMISTRÙ
5. - 7. bøezna 2010, umperk
Jméno a pøíjmení: .........................................................................................................
Adresa: ............................................................................................................................
...................................................................... PSÈ: ........................................................
Datum narození: .......................................
Kontaktní telefon: ...................................... Telefon do zam.: ...................................
e-mail:.........................................................
Úèastnický poplatek uhradím (nejpozdìji do 12. února 2010)
Vyberte jednu variantu a zakrtnìte:
1) pøevodem na úèet (po obdrení vaí pøihláky vám zaleme èíslo naeho
konta a pøidìlený variabilní symbol)
2) sloenkou (po obdrení vaí pøihláky vám zaleme sloenku na
výe uvedenou adresu)
3) fakturou (vyplòte pouze v pøípadì platby fakturou):
Název koly (pøesný, napø. podle zøizovací listiny):
IÈO:
Adresa koly:
Pokud neádáte stravování, pøípadnì ádáte napø. vegetariánskou stravu,
uveïte to zde:
Dalí poznámky:
Datum:

Podpis:

KLUB SBORMISTRÙ SPECIÁLNÌ PRO SBORMISTRY
STØEDOKOLSKÝCH PÌVECKÝCH SBORÙ - JARNÍ SETKÁNÍ
29. dubna - 1. kvìtna 2010, Brno
Poøádá: NIPOS-ARTAMA pøi celostátní pøehlídce Gymnasia cantant, Celostátní pøehlídka støedokolských pìveckých sborù
Lektor: MgA. Marek Valáek, PhD.
Semináø má akreditaci MMT è. 19 533/2008-25-413.
Semináø Klubu sbormistrù je souèástí volného cyklu inspirativních semináøù poøádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou urèeny vem zájemcùm z øad zaèínajících i zkuených sbormistrù zejména dìtských pìveckých sborù, novì vak i støedokolských
pìveckých sborù. Semináø je koncipován jako práce ve sborových dílnách, semina52

DÌTSKÝ A STØEDOKOLSKÝ SBOROVÝ ZPÌV

risté pracují s lektory na technice dirigování, absolvují pøednáky a pøidruené koncerty èi pøehlídková vystoupení. Úèastnický poplatek 1090 Kè zahrnuje kurzovné,
ubytování (2 noci) a stravování (2x snídanì, sobotní obìd a veèeøe). Pøihláku zalete nejpozdìji do 29. bøezna 2010 na adresu: Barbora Novotná, NIPOS-ARTAMA,
P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 975, e-mail: bnovotna@niposmk.cz. Více informací na www.artama.cz.
Upozornìní: v pøípadì pozdního odhláení (tzn. ménì ne týden pøed zahájením
semináøe) vám bude úètován stornopoplatek ve výi náhrady vzniklých nákladù.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

NA KLUB SBORMISTRÙ SPECIÁLNÌ PRO SBORMISTRY
STØEDOKOLSKÝCH PÌVECKÝCH SBORÙ - JARNÍ SETKÁNÍ
29. dubna - 1. kvìtna 2010, Brno - Gymnasia cantant, CPSPS
Jméno a pøíjmení: .........................................................................................................
Adresa: ............................................................................................................................
.....................................................................

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

Datum narození: ......................................
Kontaktní telefon: .....................................

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

e-mail:........................................................
Úèastnický poplatek uhradím (nejpozdìji do 9. dubna 2010)
Vyberte jednu variantu a zakrtnìte:
1) pøevodem na úèet (po obdrení vaí pøihláky vám zaleme èíslo naeho
konta a pøidìlený variabilní symbol)
2) sloenkou (po obdrení vaí pøihláky vám zaleme sloenku na
výe uvedenou adresu)
3) fakturou (vyplòte pouze v pøípadì platby fakturou):
Název koly (pøesný, napø. podle zøizovací listiny):
IÈO:
Adresa koly:
Pokud neádáte stravování, pøípadnì ádáte napø. vegetariánskou stravu,
uveïte to zde:
Dalí poznámky:
Datum:

Podpis:
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KLUB SBORMISTRÙ SPECIÁLNÌ PRO SBORMISTRY STØEDOKOLSKÝCH PÌVECKÝCH SBORÙ - PODZIMNÍ SETKÁNÍ
19. - 21. listopadu 2010, Opava
Semináø poøádá: NIPOS-ARTAMA pøi celostátní pøehlídce Opava cantat, Celostátní
pøehlídka støedokolských pìveckých sborù.
Kontakt: Barbora Novotná

FESTIVALY A SOUTÌE
VÁNOÈNÍ AKORDY
10. prosince 2010, Ostrava
3. roèník soutìního festivalu dìtských
pìveckých sborù
Poøadatel: Z a M Kosmonautù 15,
Ostrava
Kontakt: Zdenìk evèík,
e-mail: sevcickzdenek@seznam.cz,
tel.: 773 982 622, 596 746 735
Více na: www.vanocniakordy.cz

II. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA
STØEDOKOLSKÝCH PÌVECKÝCH
SBORÙ
29. dubna - 1. kvìtna 2010, Brno
18. - 21. listopadu 2010 Opava
Poøádají NIPOS-ARTAMA, obèanské
sdruení Gymnasia cantant,
Gymnázium, Brno, Vídeòská 47,
pøíspìvková organizace Mendelovo
gymnázium, Opava a Unie èeských
pìveckých sborù. Celostátní pøehlídky
se zúèastní sbory vybrané na postupových pøehlídkách, viz. propozice str. 31.
Kontakt: Barbora Novotná

9. FESTIVAL AMATÉRSKÝCH
PÌVECKÝCH SBORÙ
23. - 25. dubna 2010, Svitavy
V rámci festivalu se uskuteèní ateliér
mládenických sborù, který povede
Jan Stanìk.
Více informací na:
buresova@iuventus.cz

XX. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA
KOLNÍCH DÌTSKÝCH PÌVECKÝCH
SBORÙ
28. - 30. kvìtna 2010, Rychnov
nad Knìnou
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA
a Rychnovský dìtský sbor. Celostátní
pøehlídky se zúèastní sbory vybrané
na krajských postupových pøehlídkách,
viz. propozice str. 25
Kontakt: Miloslava Fousková

SPIRITUAL FEST
18. záøí 2010, Praha
8. roèník festivalu sborù, hudebních
skupin a jednotlivcù
Více informací na:
www.festival.spiritualy.cz
ZAHRADA PÍSNÍ
10. - 11. dubna 2010, Praha
5. roèník soutìní pøehlídky dìtských
pìveckých sborù
Kontakt: sbor.svitani@seznam.cz
Více informací na: www.sborsvitani.cz

PORTA MUSICAE 2010
VIII. celostátní soutì dìtských
pìveckých sborù
12. - 14. listopadu 2010, Nový Jièín
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA a Sdruení
rodièù a pøátel DPS Ondráek
z Nového Jièína.
Kontakt: Miloslava Fousková
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Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Centrum estetických aktivit dìtí a mládee
P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, www.nipos-mk.cz
Zdena Synecká, tel.: 221 507 966, e-mail: synecka@nipos-mk.cz
13. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA VÝTVARNÝCH PRACÍ DÌTÍ A MLÁDEE
16. dubna - 16. kvìtna 2010, Písek
Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá NIPOS-ARTAMA
ve spolupráci s o.p.s. Sladovna Písek, STD, VÚP Praha a AVP.
ROZBOROVÝ SEMINÁØ
16. - 18. dubna 2010, Sladovna Písek
V rámci otevøení 13. celostátní pøehlídky dìtských výtvarných prací poøádáme rozborový semináø nad vystavenými pracemi s kurátory. V programu pøipravujeme dílny,
diskusi u kulatého stolu, pøednáky pøedních odborníkù a kunsthistorickou exkurzi.
Pøedpokládaná cena semináøe: 1300 Kè. Semináø má akreditaci MMT, mùe být
tedy hrazen zamìstnavatelem z prostøedkù na dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù. Vichni pøihláení dostanou vèas pøesnou èasovou pozvánku.
Závazné pøihláky do 2. dubna 2010.
KUNSTHISTORICKÝ SEMINÁØ - HRADÈANY
5. èervna 2010
Lektor: Jakub Synecký
Jednodenní semináø z dìjin výtvarného umìní spojený s vycházkou v rozsahu 8 hodin.
Vycházka je pokraèováním pøedchozí exkurze po areálu Praského hradu.
Pøedpokládaná cena 80 Kè, platí se na místì, proti dokladu.
Vstupné si platí úèastníci sami.
Závazné pøihláky do 28. kvìtna 2010.
VIII. ROÈNÍK KERAMICKÉHO SEMINÁØE PRO ZAÈÁTEÈNÍKY I POKROÈILÉ
2.- 8. èervence 2010, Besednice u Èeských Budìjovic
Lektor Marek Dias
Práce bude rozdìlena do tøí skupin: toèení na hrnèíøském kruhu pro zaèáteèníky,
toèení pro pokroèilé, volná plastika. Úèastníci mají k dispozici vekeré keramické
vybavení, hrnèíøské kruhy, stojany, pece, hlínu. Ubytování má tábornický charakter ve vlastním stanu nebo ve statku ve vlastním spacím pytli. K dispozici teplá voda,
kuchyòka, sprcha. Stravování není v cenì semináøe.
Pøedpokládaná cena 2700 Kè.
Závazné pøihláky do 18. èervna 2010
GRAFIKA
16. - 17. øíjna 2010, Praha
Lektor doc. Ivan pirk, akad. malíø
Pro velký zájem zaøazujeme dalí grafický semináø s praktickými ukázkami progresivních a zároveò technicky nenároèných grafických technik pro malé i velké.
Pøedpokládaná cena 800 Kè podle poètu zájemcù.
Závazné pøihláky do 4. øíjna 2010
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Vechny výtvarné semináøe mají akreditaci MMT. Pøihláení zájemci dostanou
informace a èasový rozpis vèas pøed kadým semináøem.
Pøihláky posílejte na adresu: Zdena Synecká, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mail: synecka@nipos-mk.cz

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA NA VÝTVARNÉ SEMINÁØE
Jméno a pøíjmení: ............................................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................................
...................................................................

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

Datum narození: ....................................
Adresa pracovitì: ...........................................................................................................
...................................................................

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

Telefon / mobil: ........................................

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

Zakrtnìte semináø, o který máte zájem:
n

Rozborový semináø pøi 13. celostátní pøehlídce - 16. - 18. 4. 2010 Písek

n

Kunsthistorický semináø - 5. 6. 2010, Praha

n

VIII. roèník týdenního keramického semináøe 2. - 8. 7. 2010, Besednice

n

Grafika - 16. - 17. 10. 2010, Praha

Úèastnický poplatek uhradím (kromì kunshistorického semináøe)
Vyberte jednu variantu a zakrtnìte:
1) pøevodem na úèet (po obdrení vaí pøihláky vám zaleme èíslo naeho
konta a pøidìlený variabilní symbol)
2) sloenkou - kterou Vám poleme na Vai adresu
3) na základì faktury (vyplòte pøesnou fakturaèní adresu):
Název koly (pøesný, napø. podle zøizovací listiny):
IÈO:
Adresa koly:
Datum:

Podpis:

KORMIDLO è. 1/2010 (è. 62) - informaèní bulletin Centra dìtských aktivit v NIPOS-ARTAMA  Pøipravili J. Hulák, J. Lössl, J. Provazník, Z. Synecká, K. Èerníèková, B. Novotná, L. Novotná,
M. Fousková, A. Crhová  Adresa Centra dìtských aktivit: NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 968, e-mail: kormidlo@nipos-mk.cz  Praha - leden 2010  Èíslo
registrace MK ÈR E 13461.
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