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CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA

Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955
e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama
Tajemník Centra dìtských aktivit: Alena Crhová, tel.: 221 507 968
Dìtské divadlo a dramatická výchova
Jakub Hulák
tel.: 221 507 969, e-mail: hulak@nipos-mk.cz
Dìtské divadlo, dramatická výchova a dìtský pøednes
Dìtská scéna, Nahlíení, kurzy a dílny dìtského divadla
Jaroslav Provazník

tel.: 221 507 967, e-mail: std@drama.cz
Dramatická výchova
kurzy DV, Tvoøivá dramatika (odborný èasopis - redakce)
mezioborová dílna Tvorba-tvoøivost-hra

Dìtské pìvecké sbory
Jaroslava Macková
tel.: 221 507 966, mackova@nipos-mk.cz (pondìlí - ètvrtek)
Lea ebeová
tel.: 221 507 966, e-mail: sebesova@nipos-mk.cz (kromì ètvrtka)
Dìtské pìvecké sbory
celostátní pøehlídky, Klub sbormistrù
Taneèní aktivity
Jiøí Lössl

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

Folklor
Jana Rychtová
tel.: 221 507 964-5, e-mail: rychtova@nipos-mk.cz
a Pavlína Èermáková Dìtský a dospìlý folklor
celostátní pøehlídky, vzdìlávání
Výtvarná výchova
Zdena Synecká

Mladé divadlo
Karel Tomas

tel.: 221 507 966, e-mail: synecka@nipos-mk.cz (pondìlí - ètvrtek)
Dìtské výtvarné aktivity
trienále celostátní pøehlídky, vzdìlávání
tel.: 221 507 970, e-mail: artama@volny.cz
Studentské a experimentální divadlo, sekretariát AITA/IATA
Prima sezóna, rámkùv Písek, Setkání mladého divadla

Kormidlo si mùete objednat v elektronické podobì na adrese
kormidlo@nipos-mk.cz, uetøíte nám tím náklady na tisk a potovné.
KORMIDLO è. 2/2004 (è. 46) - informaèní bulletin Centra dìtských aktivit v NIPOS-ARTAMA - pøipravili Jaroslava
Macková, Jakub Hulák, Jiøí Lössl, Jaroslav Provazník, Zdena Synecká, Jana Rychtová, Lea ebeová, Alena
Crhová - Adresa Centra dìtských aktivit: NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 20 Praha 2,
e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, tel.: 221 507 968, fax: 221 507 955 - Praha záøí 2004 - Èíslo registrace MK ÈR
E 13461.
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TVORBA-TVOØIVOST-HRA

11. celostátní dílna komplexní estetické výchovy
Jindøichùv Hradec 14. - 17. øíjna 2004
Poøadatelé: NIPOS-ARTAMA a Sdruení pro tvoøivou dramatiku
Spolupoøadatelé: mìsto Jindøichùv Hradec
I v letoním roce se koná celostátní tvùrèí dílna urèená vedoucím dìtských a mladých
kolektivù vech typù: dramatických, literárních, recitaèních, výtvarných, hudebních (vèetnì
dìtských pìveckých sborù), pohybových a taneèních, ale i pedagogùm rùzných typù
kol - mateøských, základních a støedních - a také pedagogùm a studentùm vysokých
kol pedagogického i umìleckého smìru, uèitelùm ZU, vychovatelùm kolních druin
a klubù, pracovníkùm center volného èasu a domù dìtí a mládee, a vem ostatních,
kteøí pracují s dìtmi a mladými lidmi a nechtìjí se uzavírat jen do ulity svého oboru
a hledají inspiraci u svých kolegù.
Smyslem této celostátní dílny je spoleènì hledat pøi praktických èinnostech styèné body
mezi rùznými oblastmi tvoøivé hry s dìtmi a mládeí a monosti jejich propojování
i doplòování, vzájemného inspirování, ale souèasnì i hledání specifik jednotlivých oborù.
Dílny povedou v tomto roce opìt zkuení odborníci z celé republiky. Kadá skupina
bude vedena vdy dvìma lektory - lektorem dramatické výchovy a lektorem dalího
oboru.
Lektorské tandemy:
n Tøída zamìøená na literární a dramatickou výchovu: Hana VEJDOVÁ (ZU a M
Klatovy) a Alena PALARÈÍKOVÁ (ZU erotín, Olomouc).
n Tøída zamìøená na hudební a dramatickou výchovu: Lenka POSPÍILOVÁ (Z
s rozíøenou výukou hudební výchovy, Praha 9) a Jana MACHALÍKOVÁ (DDM
Pøemylenská, Praha 8)
n Tøída zamìøená na výtvarnou a dramatickou výchovu: Milada SOBKOVÁ (DDM
umperk) a Veronika RODRIGUEZOVÁ (CVÈ Ulita - poboèka DDM Kyjevská, Brno)
n Tøída zamìøená na pohybovou a dramatickou výchovu: Jiøí LÕSSL (Centrum
dìtských aktivit v ARTAMÌ, KVD DAMU) a Jarmila DOLEALOVÁ (CVÈ Labyrint, Brno)
Jako kadý rok, i letos se bude práce v dílnì odvíjet od spoleèného východiska - námìtu,
který souvisí s místem konání, jím je letos historické mìsto Jindøichùv Hradec.
Kurzovné pro úèastníky dílny: 600 Kè (pro denní studenty a øádné èleny STD 20%
sleva, tedy 480 Kè).
Dílna je akreditována MMT ÈR pod è. 29-430/2003-25-173.
Máte-li o úèast v dílnì zájem, zalete prosím pøihláku obratem na adresu: Centrum
dìtských aktivit, k rukám J. Provazníka, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P. O. BOX 12,
120 21 Praha 2, tel. 221 507 969 nebo na e-mailovou adresu: std@drama.cz.
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ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
na 11. celostátní dílnu Tvorba-tvoøivost-hra
14. - 17. øíjna 2004, Jindøichùv Hradec

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

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

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

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

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

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

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

n

výtvarnou a dramatickou výchovu

n

pohybovou a dramatickou výchovu

n

hudební a dramatickou výchovu

n

literární a dramatickou výchovu

(Vyznaète prosím víc monosti a své preference, pokud by nìkterá ze skupin
byla pøeplnìna.)

Datum:

Podpis:
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15. celostátní dílna støedokolské dramatiky a mladého divadla
21. - 24. øíjna 2004, Kulturní dùm Bechynì
Poøádají: NIPOS-ARTAMA, Sdruení pro tvoøivou dramatiku, obèanské sdruení Tatrmani
a Kulturní dùm Bechynì
Setkání zájemcù o støedokolské a mladé divadlo z celé ÈR, které zahrnuje
pøehlídku inscenací mladých divadelních souborù
spoleèná povídání o pøedstaveních s pøizvanými lektory
tvùrèí spolupráci mezi èleny souborù a dalími úèastníky v doplòkových dílnách
vzájemnou výmìnu zkueností a inspiraci do dalí práce
Nahlíení se stejnì jako minulých letech zúèastní nìkolik vybraných souborù, které budou
mít monost prezentovat pøed svými vrstevníky výsledky své divadelní práce, zároveò
nahlíet do práce dalích souborù, spoleènì odkrývat pozadí vzniku inscenací, nabízet
i pøijímat inspirativní podnìty pro dalí práci. Smyslem je nejen získávání nových
zkueností a inspirace do dalí práce, ale i hledání a mapování irích souvislostí, zdrojù,
problémù a specifik støedokolského a mladého divadla.
Nahlíení je otevøeno vem zájemcùm - vedoucím mladých divadelních souborù,
uèitelùm, studentùm a dalím, kteøí o práci s mladým souborem zatím jen uvaují.
Pøedpokládaný program pøehlídky:
ZU Jindøichùv Hradec (ved. Zuzana Jirsová)
Saki - kolektiv souboru: Kocomour
Dramatický klub Gymnázia Nové Straecí (ved. Iva Dvoøáková)
E. Nièová, K. Pelcová, K. Aubrechtová: Tristan a Izolda (na motivy J. Bediéra)
Kandy - skupina II. (ved. Tomá Doleal)
B. Nìmcová - J. Václavek a soubor: Divá Bára
Bez slovníku (ved. Leah Gaffen, Síle ní Bhroin)
Apples (autorský text souboru)
Journeys (autorský text souboru)
Divadélko Rùek (ved. Alena Vitáèková)
A. Vitáèková: ...ten nejlepí na svìtì...
5

DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA

Na poslední chvíli (ved. Lucie Velièková)
Zájezd (autorský text souboru)
Z denního tisku (soubor v inspiraci texty M. Schisgala, E. Fromma a J. Bruknera)
SUP - Studio umìleckého pøednesu (ved. Jana Machalíková)
S. Silverstein - J. Machalíková: O nás
Nahlíení 2004 bude zahájeno ve ètvrtek 21. øíjna veèer prezencí úèastníkù a úvodní
akcí. Závìr pøedpokládáme v nedìli 24. øíjna brzy odpoledne.
Lektory diskusí letoního Nahlíení budou Marie Poesová, lektorka semináøù dramatické
výchovy a Tomá ika, scénograf, reisér a pedagog, lektor divadelních dílen a projektù
site specific.
Úèastnický poplatek 400 Kè, pro studenty denního studia 300 Kè, zahrnuje vstupné
na vechna pøedstavení, úèast na diskusích, doplòkových dílnách a nocleh ve vlastním
spacím pytli v budovì KD Bechynì. Kvalitnìjí ubytování mimo objekt KD bude moné
si pøiplatit (cca 140 - 200 Kè / noc).
Máte-li o úèast na Nahlíení zájem, vyplòte peèlivì závaznou pøihláku a polete ji
na adresu Jakub Hulák, ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, e-mail:
hulak@nipos-mk.cz, fax: 221 507 955, do 30. záøí 2004.

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

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

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

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

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

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

Mám zájem o støedokolské a mladé divadlo jako:
vedoucí souboru / uèitel / èlen divadelního souboru / student /................................
Název souboru / instituce:
Mám zájem: n o nocleh ve vlastním spacím pytli v KD Bechynì
n o kvalitnìjí ubytování mimo KD Bechynì
Datum

Podpis
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DRAMA - PØÍBÌH - UÈITEL
øíjen 2004 - kvìten 2005

n Absolvovali jste u základní celoroèní kurz dramatické výchovy a zaujalo vás v nìm
drama, a u mìlo pøívlastek strukturované, pøíbìhové, rolové, procesuální
pøípadnì kolní?
n Zkouíte tento typ dramatu uplatòovat ve své práci s dìtmi nebo se k tomu teprve
odhodláváte?
n Kladete si nìkdy otázky, jako napøíklad: Existují pro tento typ dramatu nìjaké zákonitosti a modely? Jak vùbec drama plánovat? Kde pro drama hledat témata a jak si
je formulovat? Je lépe pøíbìh pro drama vymyslet, nebo vyuít literatury? Kolika
rùznými zpùsoby lze pracovat se známým pøíbìhem? Vadí, kdy dìti znají jeho rozuzlení? Je tøeba, aby uèitel také vstupoval do rolí a hrál spolu s dìtmi? Pøijmou áci
tuto jeho novou podobu? Jaké funkce mùe uèitel v roli plnit? A mùe si na to vùbec
troufnout neherec?...
Hledáte pøíleitost ke kontaktu s lidmi, kteøí se v praxi setkávají s podobnými problémy jako vy?
n Chcete zaít nìjaká nová dramata?
n A máte odvahu pokusit se vytvoøit drama vlastní?
Pak právì vám je urèen pokraèovací celoroèní kurz pod vedením IRINY ULRYCHOVÉ,
pedagoga katedry výchovné dramatiky DAMU. Kurz se bude konat od øíjna 2004
do kvìtna 2005 jednou za mìsíc vdy v sobotu od 9.30 do 17.30 v Centru tvoøivé
dramatiky Praha, Arabská 681, 160 00 Praha 6.
(Pozn.: v Centru tvoøivé dramatiky je moné pøespat zdarma ve vlastním spacím
pytli z pátku na sobotu, pøípadnì ze soboty na nedìli.)
Termíny prvních ètyø setkání: 2. 10., 13. 11., 11. 12. 2004, 15. 1. 2005 (dalí termíny
budou vèas upøesnìny).
Kurzovné za celý rok (8 sobot): 1200 Kè.
Kurz poøádá Sdruení pro tvoøivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné
dramatiky DAMU a s Centrem dìtských aktivit v ARTAMÌ.
Máte-li o tento pokraèovací kurz zájem, zalete obratem vyplnìnou závaznou pøihláku
na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Jaroslava. Provazníka, Blanická 4, P. O. BOX 12,
120 21 Praha 2. Pøihláky budou pøijímány do vyèerpání volných míst.

Deník Dìtské scény 2004
Vem zájemcùm, kteøí letos nemìli monost zúèastnit se celostátní pøehlídky
Dìtská scéna, nabízíme zaslání kompletu vech sedmi èísel pøehlídkového
zpravodaje (zdarma). Kontaktujte prosím Jakuba Huláka, NIPOS-ARTAMA,
Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 969, fax: 221 507 955,
e-mail: hulak@nipos-mk.cz.
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ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
do celoroèního kurzu Drama - pøíbìh - uèitel
Jméno a pøíjmení: ........................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................
.................................................................

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

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

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

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

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

kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi a mládeí: ........................................................
......................................................................................................................................
Pøedmìty, které vyuèuji:
Datum:

Podpis:

DRAMATURGICKÁ DÍLNA
19. - 21. listopadu 2004, Praha

Poøádá NIPOS-ARTAMA a Sdruení pro tvoøivou dramatiku
Dílna je urèena pro vechny zájemce z øad vedoucích dìtských a mladých divadelních
souborù, pedagogù vech typù kol, zkuenìjích i zaèáteèníkù.
Náplní dílny je spoleèná práce na rozpracovaných námìtech, textech, èi dramaturgickoreijních koncepcích zamýlených èi pøipravovaných inscenací s dìtským èi mladým
divadelním souborem. Lektorem dílny je LUDÌK RICHTER, loutkáø, reisér, scénárista
a divadelní teoretik.
Dílna probìhne ve dnech 19. - 21. listopadu (od páteèního veèera do nedìlního poledne)
v Centru tvoøivé dramatiky Praha (Arabská 681/20, Praha 6). Mimopratí úèastníci
mohou pøespat zdarma pøímo v objektu CTD ve vlastním spacím pytli.
Úèastnický poplatek èiní 350 Kè, pro studenty denního studia 300 Kè.
Pro efektivní práci v dílnì je tøeba, aby nám úèastníci vèas poslali své námìty
a rozpracované texty a peèlivì vyplnili údaje o pøedloze. Zaslané materiály a údaje
pøedem poskytneme lektorovi a dalím úèastníkùm dílny.
Do dílny je mono se pøihlásit i bez rozpracovaného textu - v tom pøípadì staèí poslat
pøihláku bez vyplnìných údajù o pøedloze.
Pøihláky i texty posílejte nejpozdìji do 8. øíjna na adresu Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA,
Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, fax: 221 507 955.
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ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
na Dramaturgickou dílnu
Jméno a pøíjmení: .....................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................................
.................................................................

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

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

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

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

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

Zaøízení, kde pracuji s dìtmi nebo s mládeí:
Pracuji se souborem:
Absolvované semináøe nebo dílny dramatické výchovy, popø. studium:

Titul (pracovní název) hry nebo dramatizace, na ní pracuji:
Pøedloha èi námìt:
Autor (celé jméno):
Název knihy, z ní text pochází:
Pøekladatel / sestavovatel (v pøípadì sborníku èi zahranièního autora):
Nakladatel knihy:
Rok a místo vydání:
Datum

Podpis
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KLUB SBORMISTRÙ

Podzimní víkendové setkání pøi 5. celostátní soutìi dìtských sborù
12. - 14. listopadu 2004, Nový Jièín
Poøádá NIPOS-ARTAMA. Semináø má akreditaci MMT è. 29 429/2003-25-172.
Pøedpokládaný úèastnický poplatek 500 Kè zahrnuje ubytování, stravování a kurzovné.
Pøihláku zalete nejpozdìji do 25. øíjna 2004 na níe uvedenou adresu.
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, dr. J. Macková, P.O.Box 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 966, fax: 221 507 955, e-mail mackova@nipos-mk.cz

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
na podzimní víkendový semináø klubu sbormistrù
12. - 14. listopadu 2004, Nový Jièín
Jméno a pøíjmení: ...............................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................
...........................................................

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

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

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

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

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

Úèastnický poplatek uhradím:

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

Datum:

...

Podpis:

DALÍ FESTIVALY A SOUTÌE

FESTIVAL ADVENTNÍ A VÁNOÈNÍ HUDBY
26. - 28. listopadu 2004 Praha
14. roèník mezinárodního festivalu s cenou Petra Ebena

Kontakt: OR-FEA Praha, tel.:224 814 458, fax: 224 812 612, e-mail: incoming@orfea.cz
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FOLKLORNÍ SOUBORY

V. CELOSTÁTNÍ SOUTÌ VÝBÌROVÝCH
DÌTSKÝCH PÌVECKÝCH SBORÙ
12. - 14. listopadu 2004, Nový Jièín

Z povìøení a za finanèní podpory Ministerstva kultury poøádají NIPOS-ARTAMA
a Dìtský pìvecký sbor Ondráek Nový Jièín.

Pøihláené sbory:
Jiøièky Plzeò (J. Procházková), Jiskøièka Praha (D. kardová), Kantiléna Lue
(D. Praáková), Kopretina Orlová-Lutynì (P. Pazderová), Kopretiny Cheb (E. Kùrková),
Kvítek Daèice (V. Hergesel), Mariella Plzeò (M. Nováková), Medvíïata Èeský Krumlov
(L. Holec), MIBIDIZO Valaské Meziøíèí (E. Jeíková), Resonance Tøebíè (H. Valová),
Rokycanský dìtský sbor (A. Vimrová), Rosièka Brno (N. Zmrzlá), Rosnièka Bruntál
(J. Èíhal), tývarùv dìtský sbor Tøinec (A. Kostková), Zvonky Mnichovo Hraditì
(A. a L. Hejlovi), Zvonky Praha (J. Novenková).

V RÁMCI FOLKLORNÍHO FESTIVALU
PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ 2004
Folklorní koncerty - ohlasy festivalu v Praze
5. prosince 2004, Divadlo U Hasièù

Poøadatel: NIPOS-ARTAMA a SDTT Praha
Nabídka festivalu bude jako kadoroènì rozíøena o jeden folklorní koncert. Pøedstaví
se vybrané soubory - úèastníci festivalu - ve scénických poøadech a vybrané
choreografie pøedních folklorních souborù z Èech, Moravy a Slezska.

Inspirace - tvùrèí taneèní dílna folklorních souborù
20. listopadu 2004, Jiráskovo divadlo Nový Bydov
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, SDTT Praha a HKVS Hradec Králové

Mimoøádná akce - Èeská hudba 2004

28. øíjna 2004, Rokycany
Tanec je hudba, hudba je tanec, koncert folklorních souborù v rámci programu Èeská
hudba 2004. Úèinkují Hlubina Ostrava, Rokytka Rokycany, Vycpálkovci Praha, muzika
Rozmarýnek a hosté.

Vzdìlávací akce - semináø lidových tancù

Poøadatel: NIPOS-ARTAMA Praha
Zrueno z organizaèních dùvodù, termín bude pøesunut na 1. ètvrtletí 2005.
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, J. Rychtová, P. Èermáková, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21
Praha 2, tel.: 221 507 965-4, e-mail: rychtova@ipos-mk.cz
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TANEC, TANEC ... 2004

XVIII. celostátní pøehlídka scénického tance
28. - 31. øíjna 2004, Jablonec nad Nisou
Z povìøení Ministerstva kultury a pod zátitou místostarosty mìsta Jablonce nad Nisou
poøádají NIPOS-ARTAMA Praha a Taneèní a pohybové studio Magdaléna Rychnov
u Jablonce nad Nisou ve spolupráci s Mìstským divadlem Jablonec nad Nisou
a Sdruením pro taneèní a pohybové divadlo Praha.

SEMINÁRNÍ POBYT
Tanec, tanec je nejvýznamnìjí akce v ÈR v oblasti scénického tance mládee
a dospìlých. Zahrnuje úvodní inspirativní pøedstavení, dva veèery nejzajímavìjích
choreografií z jednotlivých krajských pøehlídek, øadu interpretaèních semináøù
zamìøených pøedevím na souèasnou techniku, kompozièní tvorbu, improvizaci a práci
s partnerem, ale i spoleèenský veèer. Seminární pobyt je urèen vem zájemcùm
o souèasnou scénickou taneèní tvorbu, tedy vem vedoucím zájmových skupin,
choreografùm a interpretùm.

PROGRAM
ètvrtek 28. øíjna
8.00 - 13.00 prezence úèastníkù pøehlídky
15.00 - 17.00 interpretaèní semináøe pro úèastníky
19.00
zahajovací pøedstavení
21.00
veèerní setkání s vedoucími souborù
pátek 29. øíjna
9.00
pøijetí vedoucích souborù na Radnici v Jablonci nad Nisou
10.00 - 12.00 interpretaèní semináøe pro úèastníky
15.00 - 17.00 interpretaèní semináøe pro úèastníky
19.00
první programový blok pøehlídky
sobota 30. øíjna
10.00 - 12.00 interpretaèní semináøe pro úèastníky
15.00 - 17.00 interpretaèní semináøe pro úèastníky
19.00
druhý programový blok pøehlídky
21.00
hudební koncert
nedìle 31. øíjna
10.00 - 13.00 interpretaèní semináøe pro úèastníky
15.00
zakonèení pøehlídky
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Pro interprety a seminaristy budou pøipraveny semináøe ve ètyøech samostatných
prostorech. Podrobné informace o lektorech a náplni semináøù obdrí pøihláení zájemci
do 10. øíjna 2004. V pøípadì velkého zájmu o seminární pobyt na Celostátní pøehlídce
bude otevøena dalí samostatná interpretaèní dílna.
Seminární poplatek 900 Kè zahrnuje ubytování, stravování, semináøe ve ètvrtek, v pátek,
v sobotu a v nedìli, tøi veèerní pøedstavení, spoleèenská posezení a sobotní koncert.
Nezahrnuje pojitìní a cestovní náklady.
Pøihláky zalete obratem na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl, P.O.BOX 12,
Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967, fax.: 221 507 955, mobil: 602 826 775,
e-mail: lossl@nipos-mk.cz

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

Na seminární pobyt
XVIII. celostátní pøehlídky scénického tance Tanec, tanec... 2004
Jablonec nad Nisou 28. - 31. øíjna 2004
Jméno a pøíjmení: ..................................................................................................
Adresa: ..................................................................................................................
.................................................................

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

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

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

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

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

Soubor, kde tanèím, nebo který vedu: ....................................................................
............................................................................................................................
Zavazuji se, e kurzovné zaplatím v plné výi pøi prezenci dne 28. øíjna 2004
v Mìstském divadle v Jablonci nad Nisou.
Datum:

Podpis:
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VZDÌLÁVACÍ PROGRAMY
2004/2005

Programy jsou akreditovány MMT ÈR v rámci Dalího vzdìlávání pedagogických
pracovníkù pod è.j. 29 429/2003-25-172, jsou odbornì garantovány NIPOS-ARTAMA
Praha. Jsou víkendové, jedenkrát v mìsíci, zpravidla desetkrát roènì. Absolvent skládá
závìreèné zkouky, za které mu po úspìném sloení pøísluí OSVÌDÈENÍ MMT.

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

Lektoøi: ZUZANA TARKOVÁ, ANNA CAUNEROVÁ, JIØÍ LÖSSL a dalí.
Obsahová náplò: Základy rytmické výchovy, Hudebnì pohybová výchova, Základy
pohybové výchovy, Dìtské pohybové hry v lidovém tanci, Pohybová dílna, Základy
lidového tance, Základy taneèní gymnastiky, Základy techniky Kniazeva, Kontaktní
a pohybová improvizace a dalí, vèetnì metodik a teoretických pøednáek. Vzdìlávání
je urèeno zaèínajícím pedagogùm, kteøí formou hry, písnièek a øíkadel hledají cestu
k dìtskému interpretu, tedy pro vechny pedagogy TO ZU, uèitelky M, uèitele prvního
stupnì Z, vedoucí taneèních souborù, cvièitelky, lektorky a instruktorky zájmových
skupin.
Termín a místo: leden 2005 a prosinec 2005, TS Magdaléna Rychnov u Jablonce n. N.
Kontakt: TS Magdaléna, Ludmila Rellichová, Lièí jámy 139,
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, mobil: 602 963 574.

II. Souèasné pohybové trendy scénického tance

Lektoøi: ZUZANA A MILAN KOZÁNKOVI (SR)
Obsahová náplò: Vzdìlávání je zamìøeno pøedevím na souèasnou techniku, kontaktní
improvizaci, tanec s partnerem a kompozici.
Termín a místo konání: záøí 2004 a èerven 2005, Z E. Destinové, Praha-Bubeneè.
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 967, mobil: 602 826 775, e-mail: lossl@nipos-mk.cz

III. Souèasné pohybové trendy scénického tance

Lektoøi: ANNA SEDLAÈKOVÁ (SR), JIØÍ LÖSSL a dalí.
Obsahová náplò: Vzdìlávání je zamìøeno pøedevím na vývojové pohybové vzorce
a jejich aplikace na tanec, souèasnou techniku a kompozici.
Termín a místo konání: záøí 2004 a èerven 2005, ZU Sokolská Ostrava.
Kontakt: ZU Sokolská, Alena Skupinová, Sokolská 15, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 110 185, mobil: 723 491 821, e-mail: zus-sokolska@quick.cz

IV. Souèasné pohybové trendy scénického tance

Lektoøi: PETRA FORNAYOVÁ, DANIEL RAÈEK, PETER GROLL (SR)
Obsahová náplò: Vzdìlávání je zamìøeno pøedevím na kompozièní tvorbu, partnerskou
spolupráci a souèasnou techniku.
Termín a místo konání: leden 2005 a prosinec 2005, ZU Ústí nad Orlicí.
Kontakt: ZU Ústí nad Orlicí, Zlatue Bartoová, Smetanova 1500,
562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 465 569 550, e-mail: zus.uo@tiscali.cz
14

POHYBOVÁ A TANEÈNÍ VÝCHOVA

V. Metodika stepu

Lektor: ZDENÌK PILECKÝ
Obsahová náplò: Semestr (est víkendových semináøù) seznamuje systematicky se
základními typy úderové techniky a s jejich zavedenými vazbami. Ke kadému semináøi
je zpracován písemný podklad. Metodický postup tohoto programu se pøidruje jedné
z nejnovìjích amerických publikací - A Tap Dance Guidebook for Rhythm Explorers
THE SOULS OF YOUR FEET autorky Acia Gray, která je pøeloena do èetiny.
Kontakt: Taneèní studio ZIG-ZAG tap a swing, Zdenìk Pilecký, Vlastina 11/531,
161 00 Praha 6, tel.: 220 563 459, mobil: 603 954 074, e-mail: zig-zag@volny.cz.
Pøihláky zalete obratem na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl, P.O.BOX 12,
Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967, fax.: 221 507 955, mobil: 602 826 775,
e-mail: lossl@nipos-mk.cz

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
na celoroèní vzdìlávací program 2004/2005
Jméno a pøíjmení: ..................................................................................................
Adresa: ..................................................................................................................
.................................................................

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

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

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

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

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

Pøihlauji se na celoroèní vzdìlávací program (zakroukujte vzdìlávací akci
o kterou máte zájem):
n

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

n

II. Souèasné pohybové trendy scénického tance

n

III. Souèasné pohybové trendy scénického tance

n

IV. Souèasné pohybové trendy scénického tance

n

V. Metodika stepu

Datum

Podpis
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PØÍPRAVNÝ SEMINÁØ

k 11. celostátní pøehlídce výtvarných prací
dìtí a mládee 2005
5. - 7. listopadu 2004, Èeský Krumlov
Poøádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Mìstským divadlem, ZU a OS Krumlovská
inspirace v Èeském Krumlovì.
Pøípravný semináø je urèen pedagogùm výtvarné výchovy, vedoucím výtvarných
kroukù na vech typech kol, v DDM a vem, kteøí se s pracemi svých ákù chtìjí
zúèastnit 11. celostátní pøehlídky v r. 2005. Zamìøení semináøe vychází z hlavního
tématu celostátní pøehlídky - Komunikace - v nejirích souvislostech, s dùrazem
na propojení s digitálními technologiemi. Semináø navazuje na první setkání v Ústí
nad Orlicí v roce 2003 a pøináí podrobné metodické pokyny k úèasti na pøehlídce.

Program semináøe
Pátek 5. 11.
17.00 - 18.00 Prezence a zahájení semináøe
18.00 - 19.00 Slavnostní pøedání ceny Ministerstva kultury akademické sochaøce
Vìøe Roeselové za celoivotní pøínos výtvarné výchovì dìtí a mládee
19.30 - 22.00 Konceptuální tvorba, pøednáka s projekcí - dr. Pavel Humhal
Sobota 6. 11.
9.00 - 12.00 Struktura jako obraz - dr. Jaroslav Vanèát, prezident INSEA
14.00 - 15.30 Digitální svìt v dìtské tvorbì - Mgr. Zdenìk Babinec, øeditel ZU
Kopøivnice
16.00 - 17.30 Metodické pokyny k elektronické presentaci dìtských výtvarných prací
a jejich zasílání k celostátní pøehlídce, postupy pøi ádostech o granty
- dr. Jaroslav Vanèát a dr. Jan Svoboda, prezident AVP
17.45 - 18.30 Informace o elektronické konferenci na www stránkách VÚP Praha
jako doprovodné akci pøehlídky - dr. Zdenìk Jonák, VÚP Praha
20.00 - 22.00 Ukázky pøipravovaných výtvarných projektù jednotlivých úèastníkù
k pøehlídce. Diskuse. ádáme úèastníky semináøe, kteøí se chtìjí
podìlit o své zkuenosti, aby s sebou pøivezli ukázky svých
výtvarných projektù, tøeba i v neúplné, rozpracované podobì.
Nedìle 7. 11.
8.30 - 10.00 Galerie pod jednou støechou - dr. Brabcová
10.00 - 11.00 Komunikace ekonomie s umìním, Ing. Jan Vondrou, prezident OS
Krumlovská inspirace
11.15 - 13.30 Spoleèná prohlídka historické èásti mìsta È. Krumlova - odborný výklad
Mgr. Jakub Synecký
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Ubytování pro úèastníky semináøe je rezervováno. Dopravu a stravu si hradí kadý
individuálnì.
Pøedpokládaná cena víkendového semináøe je 1100 Kè.
Semináø má akreditaci MMT 29429/2003-25-172.
Pøihláky zasílejte do 5. øíjna 2004 na adresu: NIPOSARTAMA, Zdena Synecká,
Blanická 4, P. O. Box 12, 120 21 Praha 2, e-mail synecka@nipos-mk.cz, telefon
dopoledne 221507966.
Po obdrení Vaí pøihláky Vám obratem zaleme dalí informace

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na pøípravný semináø k 11. celostátní pøehlídce
výtvarných prací dìtí a mládee
5. - 7. listopadu 2004, Èeský Krumlov
Jméno a pøíjmení: ...............................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................
...........................................................

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

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

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

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

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

Adresa koly nebo zaøízení, kde pracuji s mládeí
.
Úèastnický poplatek uhradím:

...

PSÈ: .............

..

n zalete sloenku
n fakturu zalete na adresu
...

Datum:

Podpis:
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KØIOVATKY

VÁNOÈKA 2004

IV. roèník nesoutìní pøehlídky studentského
a jinak mladého divadla
17. - 19. prosince 2004, DDM Kopøivnice
Posláním pøehlídky je pøedvést si navzájem své dosavadní divadelní zkuenosti
a dovednosti, vzájemnì se inspirovat a obohatit. Pøehlídka není omezena konkrétním
divadelním oborem.
Pøehlídka bude probíhat v pátek 17. 12. v odpoledních a veèerních hodinách
a v sobotu 18. 12. celý den. Odjezdy v nedìli dopoledne.
Technické podmínky: Délka vystoupení pro dvojice a trojice max. do 30 min. Pro kolektiv
max. 70 min. K dispozici jevitì 7 x 3 m, v. 2,5 m, pódium 0,4 m, sál 15 x 7,5 m,
kapacita cca 130 divákù. Mono hrát i v prostoru hleditì. Bìné divadelní osvìtlení
a zvuková aparatura.
Úhrada nákladù: Pokud se podaøí zajistit potøebné finance, poøadatel uhradí cca
50% nákladù na dopravu (vlak, autobus). Úèinkující soubory neplatí ádný úèastnický
poplatek, vstup na vechna divadelní pøedstavení pøehlídky zdarma. Ubytování
k dispozici v prostorách DDM ve vlastním spacím pytli za 20 Kè/os., nebo na ubytovnì
za 150 Kè.
Informace a pøihláky: nejpozdìji do 20. listopadu 2004 na adresu: Dan Brchel,
ÚDIVADLO DDM Kopøivnice, Kpt. Jaroe 1077, 742 21 Kopøivnice, e-mail:
dum@ddmkoprivnice.edunet.cz, tel.: 556 812 204; www.ddmkoprivnice.edunet.cz

PØIPOMÍNÁME !
Ministerstvo kultury vyhlauje i v letoním roce konkurz na podporu
neprofesionálních umìleckých aktivit v roce 2005. Do konkurzu se mohou pøihlásit
obèanská sdruení registrovaná nejpozdìji do 31. 12. 2003. Podpora se týká mj.
projektù s prokazatelným a nezastupitelným významem pro èeskou kulturu
s dosahem na území alespoò dvou krajù.
Podrobné informace a formuláøe ádosti o dotaci budou uveøejnìny na internetu
na adrese: http://www.mkcr.cz - Regionální a národnostní kultura.
ádost je tøeba podat do 30. listopadu 2004.
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Publikace si mùete objednat na adrese: NIPOS, administrace publikací,
P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 912.
K cenì publikací bude pøièteno potovné.
Kompletní nabídku najdete na www.nipos-mk.cz/st_publikace.asp

Pøipravujeme publikace:
JARMILA JEØÁBKOVÁ: TANEÈNÍ PRÙPRAVA
Výrazná a vzácná osobnost v oboru dìtské pohybové a taneèní výchovy shromádila
ve své knize bezmála ètyøicetileté zkuenosti. V novém vydání podle originálu 2. vydání
z roku 1986 kniha vychází doplnìna o kapitoly: ivotopisná data, Choreografická komorní
tvorba, Publikace, ákynì pokraèovatelky. Pøedpokládaná cena 95 Kè.
ALENA TICHÁ: HLASOVÁ VÝCHOVA V DÌTSKÉM SBORU PROSTØEDNICTVÍM
HER A MOTIVACÍ
Metodické studie pro sbormistry, pedagogy a studenty.
Z obsahu: Nìkolik poznámek k výuce hlasové výchovy pomocí her a motivací, Otázky,
které by si mìl sbormistr poloit, Pøíprava hudebnì a pìvecky zaostávajících dìtí
pro vstup do sboru, Dìlení podle projevù a pøíèin nezpìvnosti, Náprava nezpìvnosti,
Námìty pro hry a motivace, Uvolòovací a aktivizaèní hry, Cviky a hry upevòující návyk
pìveckého drení tìla, Vliv pìvecké techniky na èistotu intonace, Nìkteré pøíèiny
chybného pìveckého projevu, Bibliografie. (94 stran)
HANA BUDÍNSKÁ: HRY PRO EST SMYSLÙ
Kartotéka pro loutkáøe i neloutkáøe, kteøí si umìjí hrát s dìtmi. Nová reedice stále ádané
pøíruèky, která patøí k nejoblíbenìjím metodikám mezi tìmi, kdo uèí dramatickou výchovu
nebo vyuívají nìkterých jejích postupù pøi práci s pøedkolními i kolními dìtmi, i pro ty,
kdo vedou dìtské divadelní a loutkáøské soubory. Hry a cvièení s rùznými variantami
a motivacemi jsou uvádìny pøehlednì na kartotéèních lístcích a jsou uspoøádány
do tìchto okruhù: Pozornost, pamì a pøedstavivost, Jevitní øeè, Fantazie a tvoøivost,
Hry a etudy. Cennou souèástí kartotéky jsou úvodní Metodické poznámky k práci
s kartotékou s odkazy na dalí literaturu. (130 stran)

Dalí publikace:
JOSEF MLEJNEK: DÌTSKÁ TVOØIVÁ HRA
Nové vydání populární publikace, která patøí ke zlatému fondu èeské dramatickovýchovné
literatury. Praktickou pøíruèku, shrnující zkuenosti dlouholetého uèitele dramatické
výchovy a vedoucího dìtských a mladých divadelních souborù z Vysokého Mýta, který
rozhodujícím zpùsobem ovlivnil podobu èeské moderní dramatické výchovy, ocení uèitelé
vech stupòù a typù kol (M, Z, ZU, S...) a vedoucí dìtských souborù a dalí, kteøí
pracují s dìtmi a mládeí. Stìejní èástí publikace je zásobník her, cvièení a námìtù
pro improvizace, doplnìný výkladem o podstatì a inspiraèních zdrojích dramatické
výchovy a o její metodice. Souèástí publikace jsou také kvalitní texty a dramatizace
J. Mlejnka urèené dìtským souborùm a materiály pro dìtský pøednes. (152 str., 40 Kè)
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EVA MACHKOVÁ: METODIKA DRAMATICKÉ VÝCHOVY - 8. upravené a rozíøené vydání
Základní pøíruèka pro uèitele dramatické výchovy na vech typech a stupních kol,
pro vychovatele a vedoucí dìtských divadelních, loutkáøských a recitaèních kolektivù.
Obsahuje zásobník dramatických her, cvièení a improvizací, doplnìný obsáhlou statí
o dramatické výchovì, její metodice a historii. Jde o nové, autorkou výraznì revidované
a v nìkterých èástech pøepracované vydání. (40 Kè)
EVA POLZEROVÁ: POHYBOVÁ PRÙPRAVA JAKO SOUÈÁST DRAMATICKÉ
VÝCHOVY (Prùprava dìtí mladího kolního vìku)
Pøíruèka obsahující cvièení, hry a metodické øady nabízí uèitelùm koncepci pohybové prùpravy.
Z obsahu: Pohyb v prostoru a orientace v nìm. Správné drení tìla - motivaèní procvièování.
Rozvíjení rytmické a dynamické sloky pohybu. Vyuití rekvizit k tvoøivým pohybovým
èinnostem a hrám. Rozvíjení pohybových dovedností a pohybové tvoøivosti ve skupinách.
Literatura, hudba a výtvarné umìní jako inspirace k tvoøivému pohybu. (20 Kè)
KRISTA BLÁHOVÁ: UVEDENÍ DO SYSTÉMU KOLNÍ DRAMATIKY
Systematická pøíruèka dramatické výchovy struènì a pøehlednì seznamuje se vemi
oblastmi tohoto oboru a díky bohatému aparátu pøíkladù (her, cvièení, motivací,
kolních dramat a komplexù) nabízí pedagogùm a vedoucím dìtských kolektivù
moderního prùvodce dramatikou jako pøedmìtem i metodou práce a uvádí
do nejnovìjích smìrù dramatické výchovy vèetnì strukturování dramatické práce.
Z obsahu: Dramatická výchova ve kole. Plánování uèiva. Vymezení základních pojmù.
Tøídìní dramatických her a improvizací. Stavba a vedení dramatické hry a improvizace.
Ukázky námìtù a technik dramatických her a improvizací. (30 Kè)
KOLEKTIV AUTOREK: MALÝ PRÙVODCE DRAMATICKOU VÝCHOVOU V M
Sborník zkueností z praxe nìkolika uèitelek mateøských kol, které vyuívají tvoøivé
dramatiky jako principu své práce. Vhodné rovnì pro uèitele na prvním stupni základní
koly. (40 str., 20 Kè)
MIROSLAV SLAVÍK: CESTA K DIVADELNÍMU TVARU S DÌTSKÝM KOLEKTIVEM
Ojedinìlá práce, kterou napsal vedoucí divadla HUDRADLO, jednoho z nejlepích
èeských dìtských divadelních souborù posledních let, seznamuje ètenáøe s jednou
z cest k divadlu s dìtmi. Metoda, kterou autor popisuje, je doplnìna také teoretickými
a historickými exkurzy. Publikace pøináí rovnì pìt scénáøù nejlepích inscenací,
které pro HUDRADLO M. Slavík napsal a které byly hrány na celostátních pøehlídkách
dìtských souborù: Brémtí muzikanti (podle bratøí Grimmù), Paleèek (podle Jana
Wericha), Pohádka o Zemièce-Zvonièce (podle Jamese Joyce), Indické pohádky
(podle Vincence Lesného) a Hra na Kulièky (podle Ericha Kästnera). (52 str., 30 Kè)
MARKÉTA ZÁDÌROVÁ-KYTÝØOVÁ: TANEÈNÍ GYMNASTIKA
Kniha nevelká rozsahem, ale velká obsahem, je shrnutím vech základních principù
této taneèní disciplíny. Ve své dobì rozebraná kniha vychází v novém zpracování podle
originálu z roku 1980. Je doplnìna o kapitoly: Poznámka k novému vydání, ivotopisná
data, Soupis choreografií a jevitních inscenací. (95 Kè)
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JARMILA KRÖSCHLOVÁ: VÝRAZOVÝ TANEC - TANEÈNÍ TVORBA
Výuka taneèní tvorby od improvizace k choreografii formou jednotlivých lekcí. Ve své
dobì beznadìjnì rozebraná kniha vychází díky vstøícnosti a pochopení Evy
Kröschlové v novém zpracování podle originálu. Je doplnìna o kapitoly Slovo
ke studijnímu vydání, Poznámky ke stavbì lekcí taneèní tvorby, ivotopisná data,
Soupis díla a èinnosti, které rovnì zpracovala Eva Kröschlová. (90 Kè)
JIØINA MLÍKOVSKÁ: O CHOREOGRAFII - VÝKLADY A ETUDY
Publikaci pøivítají choreografové dìtských i dospìlých taneèních souborù - folklorních
i souborù scénického tance, uèitelé taneèních oborù ZU, ale také studenti
konzervatoøí a vysokých umìleckých kol. K jednotlivým etudám je pøipravena hudba
na magnetofonových kazetách. V cenì publikace je zapoèítána i kazeta. (65 Kè)
JIØINA MLÍKOVSKÁ: KRAJINA TANCE
Kniha je osobním vyznáním autorky z jejího hlubokého vztahu k taneènímu umìní
a k osobnostem, které ovlivnily její tvùrèí zrání i dalí dráhu choreografky. Autorka
zde klade vedle sebe ve, co mìlo schopnost na èlovìka zapùsobit, bez ohledu
na to, o jaký taneèní ánr jde, nebo zda se jedná o profesionální èi amatérský výkon.
Kniha se svým charakterem blíí ánru memoárové literatury, ale souèasnì je i ètivou
odbornou pøíruèkou. (90 Kè)
ÁRKA KUELOVÁ: POHYBOVÁ PRÙPRAVA PRO VEDOUCÍ DÌTSKÝCH
TANEÈNÍCH SOUBORÙ - INSPIRACE
Pøíruèka obsahuje námìty èinností, her a etud, s jejich pomocí motivujeme dìti
a tvoøivì rozvíjíme jejich pohybovou èinnost. Z obsahu: Základní polohy a postoje,
Øada cvikù pro pøedkolní a mladí kolní vìk, Cviky vycházející z metody výuky
klasického tance, Pøíklady etud a jednotlivých improvizací rozvíjejících hudební,
rytmické a prostorové stránky pohybu, Námìty her a etud rozvíjejících vzájemný
kontakt ve dvojici a ve skupinì, Námìty k dalím pohybovým improvizacím. Materiál
lze vyuít nejen v dìtských, ale i dospìlých taneèních souborech. (38 str., 40 Kè)
HANNAH LAUDOVÁ: PRAMENY LIDOVÝCH TRADIC ÈECH
Autorka uvádí pøíklady umìleckých a zábavních projevù èeského lidu, informuje
o pramenech a poskytuje inspiraci k tvoøivé umìlecké práci. Z obsahu: Z výroèních
zvykù a zábav, Svatba, Lidový oblek, Zvyklosti pøi tanci a pøi taneèních zábavách,
Nové spoleèenské tance a dìtské hry. (110 str., 50 Kè)
DANIELA STAVÌLOVÁ: LIDOVÉ TANCE V GUBERNIÁLNÍM SBÌRU Z ROKU 1819
Publikace dává pomìrnì spolehlivé svìdectví o taneèním repertoáru poèátku
minulého století - jde o nejstarí sbìratelské záznamy lidových tancù, které máme
na naem území dochovány. Zápisy tancù guberniálního sbìru jsou srovnávány
s pozdìjími záznamy taneèních typù, zejména v období velké sbìratelské aktivity
koncem minulého století. Jsou opatøeny popisy, take je moné vìtinu
z guberniálních zápisù rekonstruovat. Publikace je tedy vhodná i pro praktické vyuití
v taneèních souborech. (117 str., 75 Kè)
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PETRA ZÍDKOVÁ: SBÍRKY A SBÌRATELÉ LIDOVÝCH PÍSNÍ A TANCÙ
V ÈECHÁCH
Publikace pøedstavuje chronologický pøehled základních sbírek lidových písní a tancù,
publikovaných jak v samostatných edicích, tak v regionálních sbornících èi èasopisech.
Popisuje hlavní sbìratelská období zhruba od poloviny 19. století a do souèasnosti,
podává charakteristiku jednotlivých sbírek, hodnotí taneèní zápisy uvedených sbìratelù
a pøibliuje ètenáøi jejich ivotopisy. Jedná se o ucelený pøehled sbìratelské èinnosti
v Èechách z pohledu lidové taneèní kultury. Publikace je urèena pøedevím taneèním
pedagogùm a dalím zájemcùm k jejich lepí orientaci ve sbírkovém fondu folklorního
materiálu a k získání základní informace o obsahu a monostech vyuití jednotlivých
sbírek lidových písní a tancù. (97 str., 100 Kè)
ÈESTMÍR STAEK: HUDEBNÌ PÌVECKÝ KURZ PRO DÌTSKÉ SBORY A JEJICH
PØÍPRAVNÁ ODDÌLENÍ
Reedice osvìdèené a dávno rozebrané publikace, která usnadòuje nácvik ve sboru
a souèasnì pøispívá k hudební gramotnosti dìtí. Urèeno jako uèebnice pro kadé dítì
ve sboru, tomu odpovídá i stanovená cena. (90 str., 25 Kè)
ÈESTMÍR STAEK: HUDEBNÌ PÌVECKÝ KURZ PRO DÌTSKÉ SBORY A JEJICH
PØÍPRAVNÁ ODDÌLENÍ - METODIKA
Urèeno pro sbormistra. (19 str., 45 Kè)
50 LIDOVÝCH PÍSNÍ Z ÈECH, MORAVY, SLEZSKA A SLOVENSKA V ÚPRAVÁCH
PRO DÌTSKÝ SBOR
Lidové písnì pro dìtský sbor a capella i s doprovodem v úpravách Jaroslava Dostalíka,
Zdeòka Lukáe, Miroslava Raichla a Milana Uherka. (84 str., 50 Kè)
KRÁSA JEDNOHLASU
Sborník jednohlasých písní, lidových i umìlých, pro dìtský sbor s doprovodem i a capella.
(92 str., 35 Kè)
ZDENÌK POLOLÁNÍK: KOLEDY
Dvì pásma vánoèních koled pro jednohlasý a dvouhlasý sbor s prùvodem varhan
(klavíru). (35 Kè)
JAN MÁLEK: EÈE SI ZAZPÍVÁM
15 lidových písní pro kolní sbory s doprovodem zobcové flétny a kytary, nebo
s doprovodem klavíru. (34 str., 70 Kè)
ZDENÌK LUKÁ- LIBUE KURKOVÁ: OD JARA DO ZIMY
Taneèní hry s doprovodem jednohlasého dìtského sboru. Vhodné pro mení dìti.
(45 Kè)
EMIL HRADECKÝ: SBORY A SBORKY PRO KLUKY A HOLKY
Sborník zahrnuje písnì pro mení dìti, rytmicky výrazné písnì i nároènìjí sbory
pro starí dìti. (53 str., 65 Kè)
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TVOØIVÁ DRAMATIKA
je jediný odborný èasopis v ÈR zamìøený na vechny oblasti dramatické výchovy:
- na dramatickou výchovu jako samostatný pøedmìt,
- na dramatickovýchovné metody ve výuce jiných pøedmìtù (èeský jazyk a literatura,
prvouka/vlastivìda, dìjepis, obèanská výchova, cizí jazyk...) na základních
a støedních kolách a v práci s pøedkolními dìtmi,
- na divadlo hrané dìtmi a dìtský pøednes,
- na dramatickou výchovu na vysokých kolách umìleckého a pedagogického smìru,
- na dramatickou a jinou tvoøivou hru s postienými,
- na teorii, didaktiku a historii oboru.
l TD vznikla v roce 1990 z iniciativy Sdruení pro tvoøivou dramatiku, v souèasné
dobì je vydávána NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s STD a s katedrou výchovné
dramatiky DAMU.
l TD vychází tøikrát do roka. Distribuována je pøedevím pøedplatitelùm (lze si ji
objednat pøímo v redakci nebo na adrese std@drama.cz).
l TD má strukturu danou dvìma hlavními rubrikami, které pojmenovávají obì základní smìøování dramatické výchovy (Dramatika-umìní-divadlo a Dramatika-výchova-kola), a dalími návaznými rubrikami (Inspirace, Recenze, Literatura
pro dìti a mláde). Od roku 2004 pøibyla tøetí stìejní rubrika Úvahy-pojmy-souvislosti, v ní jsou publikovány studie obecnìjího charakteru a která má ambici
pøispívat k ustalování terminologie oboru.
l Stabilní souèástí TD jsou èlánky o rùzných smìrech a konceptech zahranièní dramatické výchovy. Dosud byla vìnována pozornost tìmto osobnostem svìtové dramatické výchovy a paradivadelních aktivit: Judith Kase-Polisiniové, Ruth Heinigové,
Viole Spolinové, Cecily O´Neillové, Alanu Lambertoví, Dorothy Heathcoteové, Jonothanu Neelandsovi, Tonymu Goodeovi, Warwicku Dobsonovi, Geraldine Brain
Siksové, Nellie McCaslinové, Johnu O´Toolovi, Augostu Boalovi, Francisu Prendivillovi a dalím.
l Od roku 1998 vychází v TD Integrál, rubrika pro vzájemný dialog pedagogù
a lektorù kol a kurzù vzdìlávajících uèitele dramatické výchovy, kterou rediguje
doc. Eva Machková z katedry výchovné dramatiky DAMU.
l TD je po zániku Zlatého máje vedle bulletinu PdF MU Ladìní jediným periodikem,
které se soustavnì vìnuje literatuøe pro dìti a mláde.
l Vdy po dvou roènících je vydáván podrobný obsah a rejstøík vylých èísel TD.
l Souèástí kadého èísla TD je textová pøíloha Dìtská scéna, v ní vycházejí dramatické texty (divadelní hry a scénáøe a také recitaèní pásma a montáe) pro dìtské
soubory.
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DÌTSKÁ SCÉNA
Textová pøíloha Tvoøivé dramatiky má podobu sborníkù dramatických textù (scénáøù
a divadelních her), které vznikly nebo které se osvìdèily v dìtských a mladých
divadelních, loutkáøských a recitaèních souborech. Je to jediná edice v ÈR, kde
se publikují kvalitní divadelní texty pro dìti, a to i texty pro ménì zkuené nebo zaèínající
soubory, nebo texty, které mohou s úspìchem vyuít také uèitelé DV.
Obsah dosud vylých èísel Dìtské scény:
Dìtská scéna 1
Milada Maatová-Olga Hejná-Eva Oplitilová: Jak jsme spravovali baèkùrky
Milada Maatová: Stojí hruka
Dìtská scéna 2
Hana Budínská-Daniela Fischerová: Duhové pohádky
Dìtská scéna 3
árka tembergová-Ilja Hurník: Divné jméno
árka tembergová-Karel Èapek: O princeznì solimánské
Dìtská scéna 4
Dana Svozilová-Ludvík Akenazy: Na jednom stromì
Dìtská scéna 5
Mirek Slavík-Hana Doskoèilová: Narcis a víla Echó
Mirek Slavík-Kusujama Masao: O dìdeèkovi, který dával rozkvést stromùm
Mirek Slavík-Jan Werich: Fimfárum
Dìtská scéna 6
Irena Konývková: Ondrá a Jurá
Irena Konývková: Blíí se, blíí vánoèní èas
Dìtská scéna 7
Olga Strnadová: Na tom naem dvoøe
Olga Strnadová-Jiøí Kahoun: Sluníèko a dva kamarádi
Olga Strnadová-Pavel rut: Tøi medvìdi a babka Chòapka + Tøi malá prasátka
Dìtská scéna 8
Jana Vobrubová-Nataa Tanská: Vichni kocouøi nekrábou
Jana Vobrubová-Joel Chandler Harris: A ije kmotr Králík
Jana Vobrubová-Leonardo da Vinci: Nápady
Dìtská scéna 9
Krista a Jiøí Bláhovi-Zdenìk Adla-Jiøí Èerný-Jiøí Kalousek: Obrázky z èeských povìstí
Krista a Jiøí Bláhovi-Václav Ètvrtek: Koèièiny
Krista a Jiøí Bláhovi-Jacob a Wilhelm Grimmové-Jan Werich: O rybáøi a jeho enì
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Dìtská scéna 10
Vìra Pánková-Josef Václav Sládek-Vítìzslav Hálek: Na jaøe
Vìra Pánková-Jan Vladislav: O tøescích a plescích
Vìra Pánková-Elena Chmelová: Hra na Robina Hooda
Dìtská scéna 11
Ema Zámeèníková -Josef tefan Kubín: Èertova nevìsta
Ema Zámeèníková-Frantiek Ladislav Èelakovský: Oputìná
Ema Zámeèníková-Mark Twain: Støedovìký milostný pøíbìh v deseti obrazech
Dìtská scéna 12
Jiøina Lhotská-Michal Èerník: Grotesky
Jiøina Lhotská-Jan Werich: Královna Kolobìka
Dìtská scéna 13
Ivana Sobková-Brian Jacques: Justýna a upíøi
Ivana Sobková: Cesta k inscenaci Justýna a upíøi

OBJEDNÁVKA ÈASOPISU
TVOØIVÁ DRAMATIKA
(roèní pøedplatné 120 Kè)
Objednávám odebírání èasopisu Tvoøivá dramatika:
Jméno a pøíjmení / organizace:
Adresa (vèetnì PSÈ:
Datum:

Podpis:

Máte-li zájem odebírat Tvoøivou dramatiku, vyplòte pøiloenou objednávku a zalete ji
na adresu: Redakce Tvoøivé dramatiky, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P. O. Box 12,
120 21 Praha 2-Vinohrady, pøíp. faxem na èíslo: 221 111 052 nebo si ji objednejte
e-mailem na adrese: std@drama.cz
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PUBLIKACE STD
Publikace lze objednat na adrese: STD a NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P. O. BOX 12,
120 21 Praha 2, nebo e-mailem na adrese: std@drama.cz.
Alena Palarèíková: TYGR V OKU ANEB O TVORBÌ INSCENACE S DÌTMI A MLÁDEÍ
V pøevánì prakticky zamìøené knize se autorka, uèitelka LDO ZU erotín v Olomouci
a vedoucí úspìných dìtských a støedokolských souborù, vìnuje specifice tvorby
inscenace s dìtmi a mládeí a popisuje a analyzuje jednotlivé fáze inscenaèního procesu
od volby tématu pøes analýzu pøedlohy, tvorbu dramaturgicko-reijní koncepce a
k tvarování a veøejnému vystupování. Své zkuenosti ilustruje popisy inscenaèní práce
na ètyøech rùzných jevitních tvarech pro rùzné vìkové stupnì: Princeznièka na bále,
Tonka a Zuzka, Èetl jsem Tracyho tygra a Jarní probuzení. Publikace obsahuje rovnì
scénáøe tøí inscenací, mnoství fotografií a doporuèenou literaturu. (144 str., 50 Kè)
Norah Morganová-Juliana Saxtonová: VYUÈOVÁNÍ DRAMATU
Pøeklad anglické knihy o dramatické výchovì, která patøí k nejoblíbenìjím pøíruèkám
mezi uèiteli dramatu ve Velké Británii. Kniha podává ucelený obraz o dramatické výchovì
a zabývá se vemi oblastmi, s nimi se uèitelé dramatické výchovy i vedoucí dìtských
dramatických kolektivù setkávají dennì ve své praxi. Po úvodních kapitolách,
pojednávajících o vztahu mezi divadlem a dramatickou výchovou, se autorky vìnují mj.
problematice uèitele v roli, jeho rùzným variantám, monostem a rizikùm, dále strategiím
a technikám uplatòovaným pøi výuce dramatické výchovy, formulování otázek a práci
s nimi pøi vyuèování, plánování dramatické lekce i pøípravì dlouhodobých plánù a také
specifice hodnocení a diagnostiky v dramatickovýchovné práci.
Èeský pøeklad je doplnìn podrobným strukturovaným rejstøíkem a pøehledem doporuèené
literatury. (252 str., 50 Kè)
DRAMATICKÁ VÝCHOVA A DÍTÌ V BLUDITI DNENÍHO SVÌTA
Publikace shrnující pøíspìvky z první èeské celostátní konference o dramatické výchovì,
kterou uspoøádala katedra výchovné dramatiky DAMU spolu se Sdruením pro tvoøivou
dramatiku v roce 2000. Konference se zúèastnily nejvýraznìjí osobnosti oboru a hosté
ze Slovenska a Velké Británie - uèitelé dramatické výchovy a vedoucí dìtských
divadelních souborù, divadelníci, pedagogové, psychologové a neurologové, kteøí se
zajímají o dramatickou výchovu a její monosti pøi práci s dìtmi. Publikace je doplnìna
pøehledem Vývoj èeské dramatické výchovy v datech, seznamem èeské odborné literatury
o dramatické výchovì a soupisem kontaktù na instituce, které se tomuto oboru vìnují
v ÈR. (164 str., 20 Kè)
Eva Machková: ÚVOD DO STUDIA DRAMATICKÉ VÝCHOVY
Syntetická kniha o dramatické výchovì seznamuje se vemi základními typy a smìry
dramatickovýchovné práce. Publikace obsahuje kapitoly Historie, Teorie, Metodika, Dìtské
a studentské divadlo, Uèitel dramatické výchovy. Kniha je urèena pedagogùm vech typù
kol, vedoucím dìtských a mladých divadelních, loutkáøských a recitaèních souborù
a studentùm dramatické výchovy na støedních odborných (SPg) a vysokých kolách. Proto
autorka kromì podrobného seznamu odborné literatury zaøazuje za kadou kapitolu také
otázky a úkoly, které mohou ètenáøe inspirovat k dalímu studiu dané oblasti. (200 str., 40 Kè)
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árka tembergová-Kratochvílová: METODIKA MLUVNÍ VÝCHOVY DÌTÍ
Základní pøíruèka techniky a kultury mluvy s metodikou, která je postavená na tvoøivé
høe, shrnuje mnohaleté praktické zkuenosti pièkového odborníka tohoto oboru.
(178 str., 30 Kè)

DRAMATICKÉ TEXTY A SCÉNÁØE PRO DÌTSKÉ
SOUBORY
které vyly v publikacích a periodikách pøipravených Centrem dìtských aktivit v ARTAMÌ
nebo ve spolupráci s ním a jsou dosud k dispozici:
Blíí se, blíí vánoèní èas (sestavila I. Konývková) - Dìtská scéna 6, Praha 2001
Brémtí muzikanti (dramatizace M. Slavík) -,Cesta k divadelnímu tvaru s dìtským
kolektivem, Praha 1996
Èert s houslemi (dramatizace J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Èertova nevìsta (dramatizace E. Zámeèníková) - Dìtská scéna 11, Praha 2003
Datel a bubeníèek (dramatizace J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Dìátko (scénáø J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Dívèí válka (scénáø J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Duhové pohádky (dramatizace H. Budínské) - Dìtská scéna 2, Praha 2000
Fimfárum (dramatizace M. Slavík) - Dìtská scéna 5, Praha 2001
Grotesky (montá verù M. Èerníka J. Lhotská) - Dìtská scéna 12, Praha 2003
Houby tady neroste. Malá poetická revue (z verù J.Hanzlíka sestavila
E. Zámeèníková) - Tvoøivá dramatika 1995, è. 3
Hra na Kulièky (dramatizace M. Slavík) - Cesta k divadelnímu tvaru s dìtským
kolektivem, Praha 1996
Hra na kolu (scénáø J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Indické pohádky (dramatizace M. Slavík) - Cesta k divadelnímu tvaru s dìtským
kolektivem, Praha 1996
Jak Franta na èerchmanty vyzrál (dramatizace O. Strnadová) - Tvoøivá dramatika 2002,
è. 1
Jak jsme spravovali baèkùrky (dramatizace E. Oplitilová a M. Maatová) - Dìtská
scéna 1, Praha 2000
Justýna a upíøi (dramatizace I. Sobková) - Dìtská scéna 13, Praha 2004
Král Lávra (scénáø J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Koèièiny (dramatizace K. a J. Bláhovi) - Dìtská scéna 9, Praha 2002
Koleda (scénáø J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Koledníci (scénáø J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Královna Kolobìka (dramatizace J. Lhotská) - Dìtská scéna 11, Praha 2003
Kvarteto (dramatizace J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Na jednom stromì (dramatizace D. Svozilová) - Dìtská scéna 4, Praha 2001
Na tom naem dvoøe (scénáø O. Strnadová) - Dìtská scéna 7, Praha 2002
Narcis a víla Echó (dramatizace M. Slavík) - Dìtská scéna 5, Praha 2001
Naa Divá Bára (dramtizace H. Nemravová) - Tvoøivá dramatika 2003, è. 1
O kulatém sýru (dramatizace J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
O rybáøi a jeho enì (dramatizace K. a J. Bláhovi) - Dìtská scéna 9, Praha 2002
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O staøeèkovi, který dával rozkvést stromùm (dramatizace M. Slavík) - Dìtská scéna
5, Praha 2001
Obrázky z èeských dìjin a povìstí (dramatizace K. a J. Bláhovi) - Dìtská scéna 9,
Praha 2002
Ondrá a Jurá (scénáø I. Konývková) - Dìtská scéna 6, Praha 2001
Oputìná (montá verù F. L. Èelakovského E. Zámeèníková) - Dìtská scéna 11,
Praha 2003
Paleèek (dramatizace M. Slavík) - Cesta k divadelnímu tvaru s dìtským kolektivem,
Praha 1996
Pohádka o Zemièce-Zvonièce (dramatizace M. Slavík) - Cesta k divadelnímu tvaru
s dìtským kolektivem, Praha 1996
Polednice (dramatizace J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Slavík (dramatizace M. Slavík) - Tvoøivá dramatika 2001, è. 2
Sluníèko a dva kamarádi (dramatizace O. Strnadová) - Dìtská scéna 7, Praha 2002
Stojí hruka (na motivy lidových pohádek napsala M. Maatová) - Dìtská scéna 1,
Praha 2000
Støedovìký milostný pøíbìh v deseti obrazech (dramatizace E. Zámeèníková) - Dìtská
scéna 11, Praha 2003
Tomovo zasnoubení (dramatizace J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Tøi malá prasátka (dramatizace O. Strnadová) - Dìtská scéna 7, Praha 2002
Tøi medvìdi a babka Chòapka (dramatizace O. Strnadová) - Dìtská scéna 7, Praha 2002
V Betlémì se svítí (scénáø J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Veselí koledníci (scénáø J. Mlejnek) - Dìtská tvoøivá hra, Praha 1997
Máte-li o nìkteré texty zájem, napite na adresu: Centrum dìtských aktivit, NIPOSARTAMA, Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2 nebo na jednu z tìchto e-mailových
adres: artama.dc@nipos-mk.cz, hulak@nipos-mk.cz nebo std@seznam.cz.
Texty budeme rozesílat do rozebrání jednotlivých titulù.

WWW.DRAMA.CZ

je nový internetový portál, který nabízí vekeré podstatné informace o dramatické
výchovì kolní i mimokolní - vèetnì dìtského a støedokolského divadla
a pøednesu. Obsahuje mimo jiné:
n vechny dosud existující osnovy a programy dramatické výchovy,
n pøehled vývoje èeské dramatické výchovy,
n informace o pøehlídkách dìtského a mladého divadla a pøednesu,
n informace o tvùrèích dílnách a dalích monostech vzdìlávání v tomto oboru
(akreditované kurzy, vysokokolské studium apod.),
n údaje o nejnovìjí i starí literatuøe o dramatické výchovì,
n podrobné údaje o vech èeských èasopisech, které se dramatické výchovì nebo
dìtskému divadlu vìnují nebo vìnovaly (vèetnì obsahù jednotlivých èísel),
a o nìkterých periodikách zahranièních.
Www.drama.cz také obsahuje podrobné informace o Sdruení pro tvoøivou
dramatiku a odkazy na dùleité èeské i zahranièní instituce a internetové stránky,
které se vìnují dramatické výchovì.
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