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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 a soutìe, Klub sbormistrù
Scénický tanec
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.
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DÌTSKÁ SCÉNA 2005

Celostátní pøehlídka dìtského divadla
a Celostátní pøehlídka dìtských recitátorù
34. roèník - 2004/2005
Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá NIPOS-ARTAMA, odborné
zaøízení resortu MK, ve spolupráci se Sdruením pro tvoøivou dramatiku. Dìtská scéna probíhá
za finanèní podpory MMT.

Celostátní pøehlídka dìtského divadla
I. Základní údaje
Celostátní pøehlídka dìtského divadla je postupová pøehlídka a dílna nejzajímavìjích
a nejinspirativnìjích inscenací dìtských divadelních, loutkáøských a recitaèních souborù
z celé ÈR. Inscenace jsou vybírány z krajských pøehlídek, jim mohou pøedcházet oblastní
(okresní), popø. obvodní kola. V pøípadì ekonomických potíí mùe být program pøehlídky
omezen, nebo mùe být pøehlídka odvolána.
II. Význam a charakter pøehlídek dìtského divadla
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 dle moností poøadatele udìleny pamìtní listy
za úèast, popø. drobné dárky.
III. Úèast v krajských a oblastních kolech
Pøehlídek se mohou zúèastnit dìtské divadelní, loutkáøské a recitaèní soubory pùsobící
pøi jakékoliv kolské èi kulturní instituci (ZU, DDM, CVÈ, Z, víceleté gymnázium, kulturní
støedisko...) nebo samostatnì. Tyto soubory musí být sloeny alespoò ze 3/4 ze 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.
Øeditel koly na základì vyhláky MMT 285/2003 Sb. podporuje úèast ákù i pedagogù
na pøehlídce.
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IV. Organizace a prùbìh pøehlídek
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 NIPOSARTAMA. 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
dìtských aktivit ARTAMA.
V. Termíny jednotlivých kol
oblastní (na úrovni bývalých okresù), a obvodní pøehlídky: do 13. bøezna 2005
krajská kola: do 17. dubna 2005
Celostátní pøehlídka dìtského divadla se koná spoleènì s Celostátní pøehlídkou dìtských
recitátorù pod názvem Dìtská scéna 2005 ve dnech 10. - 16. èervna 2005 v Trutnovì.
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.
VI. Postup na celostátní pøehlídku Dìtská scéna 2005
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:
w vyplnìný evidenèní list souboru a inscenace (formuláø vydává Centrum dìtských aktivit)
w výstiný, vìcný posudek lektorského sboru na doporuèené pøedstavení
w alespoò jeden exempláø textu hry/pásma
Tyto materiály doruèí poøadatel krajské pøehlídky nejpozdìji do 20. dubna 2005 na adresu:
NIPOS-ARTAMA, Jakub Hulák, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 4, (fax: 221 507 929,
e-mail: hulak@nipos-mk.cz, tel.: 221 507 969).
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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.
VII. Hodnocení a jeho kritéria
Hodnocení vystoupení na vech stupních provádí nejménì tøíèlenný lektorský sbor (odborná
porota) jmenovaný poøadatelem pøísluné pøehlídky. Èleny lektorských sborù by mìli být
pøedevím odborníci z oblasti dìtského divadla, dìtského loutkového divadla, dìtského
pøednesu a dramatické výchovy (zkuení vedoucí souborù, kteøí se neúèastní pøehlídky
s pøedstavením, tvoøiví a zkuení uèitelé ZU, Z, gymnázií, vysokokoltí pedagogové
dramatické výchovy, pracovníci DDM, kulturních zaøízení, zkuení èlenové Sdruení
pro tvoøivou dramatiku apod.). Centrum dìtských aktivit ARTAMA poskytne na poádání
seznam doporuèených odborníkù.
Èlenem kadého lektorského sboru by mìl být nejménì jeden odborník, který se alespoò
jednou v posledních tøech letech zúèastnil celé pøehlídky vyího stupnì, pro ni lektorský
sbor inscenaci vybírá. Lektorský sbor hodnotí zejména:
w umìlecké a výchovné hodnoty inscenace a její textové pøedlohy
w vybavenost dìtí v souboru vzhledem k dané inscenaci
w metodu práce a tvoøivý pøístup vedoucího souboru
w pøínos práce souboru a jeho vedoucího pro rozvíjení oboru dramatické výchovy, dìtského
divadla a dìtského pøednesu.
VIII. Dozor nad áky
Dozor nad áky zajiuje dle vyhláky MMT 285/2003 Sb. vysílající instituce, popø. zákonný
zástupce úèastníka, a to v dohodì s organizátorem pøísluného postupového kola pøehlídky.
Pedagogiètí pracovníci povìøení dozorem nad áky zabezpeèují dozor po celou dobu úèasti
a pohybu áka v místì konání pøehlídky.
IX. Platnost návrhù na postup z krajské pøehlídky
V zájmu koordinace krajských kol dodruje poøadatel pøehlídky pravidla daná tìmito
propozicemi a konzultuje pøípravu pøehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA.
V pøípadì nedodrení pravidel ze strany poøadatele pøehlídky není programová rada DS
povinna respektovat návrhy na postup souborù z krajského kola.

Celostátní pøehlídka dìtských recitátorù
I. Základní údaje
Celostátní pøehlídka dìtských recitátorù je postupová pøehlídka a dílna nejzajímavìjích
a nejinspirativnìjích vystoupení dìtských sólových recitátorù z celé ÈR. Recitátoøi postupují
z krajských pøehlídek, jim pøedcházejí oblastní (okresní), popø. obvodní a kolní kola.
V pøípadì ekonomických potíí mùe být program recitaèní pøehlídky omezen, nebo mùe
být pøehlídka odvolána.
II. Význam a charakter pøehlídky dìtských recitátorù
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
5

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 (rozehøívací
a tvùrèí 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.
III. Podmínky úèasti
Pøehlídky se mohou se 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
IV. Kategorie
Pro zaøazení do pøísluné vìkové kategorie je rozhodující postupný roèník Z nebo
analogický 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
4. vìková kategorie - áci 8. - 9. roèníkù základních kol
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. Úèastníci jsou s principem pouití druhých textù
pøedem seznámeni. Recitaèní vystoupení mùe trvat nejvýe 5 - 7 minut pro jeden text.
Vzhledem k ryze interpretaèní povaze pøehlídky není vhodné, aby recitátor vystupoval
se svým vlastním (autorským) textem. Na pøehlídce vystupují pøednaeèi výhradnì s texty,
s nimi byli vybráni lektorským sborem niího postupového kola. Se sólovým
pøednaeèem se Celostátní pøehlídky dìtských recitátorù zúèastní pokud mono pedagog,
který pøednaeèe pøipravoval.
V. Specifikace postupových kol, hodnocení a pravidla postupu:
Hlavní kritéria hodnocení a výbìru recitátorù do vyích kol:
w pøirozenost dìtského projevu a vybavenost recitátora
w umìlecká hodnota textu, pøimìøená interpretaèní úrovni dítìte
w celková úroveò a kultura projevu.
Lektorský sbor 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.
Poøadatelé na vech stupních jmenují nejménì tøíèlenné lektorské sbory (odborné poroty).
Jejich èleny nemohou být pedagogové, kteøí pøipravovali recitátora, který se pøehlídky
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úèastní. Èleny lektorských sborù mají být pøedevím odborníci z oblasti dìtského pøednesu
a dramatické výchovy - vedoucí souborù, uèitelé základních umìleckých kol, základních
kol, pracovníci domù dìtí a mládee a kulturních zaøízení, zkuení èlenové Sdruení
pro tvoøivou dramatiku apod. Centrum dìtských aktivit ARTAMA poskytne na poádání
seznam doporuèených odborníkù.
V kadém lektorském sboru by mìl být nejménì jeden odborník, který se v posledních
tøech letech alespoò jednou zúèastnil pøehlídky vyího stupnì, pro ni lektorský sbor
recitátora vybírá.
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.
VI. Termíny jednotlivých kol a dalí informace:
kolní kola: do 27. února 2005
oblastní (okresní), popø. obvodní kola: do 28. bøezna 2005
krajská kola: do 1. kvìtna 2005
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.
Celostátní pøehlídka dìtských recitátorù se koná spoleènì s Celostátní pøehlídkou
dìtského divadla v rámci pøehlídky Dìtská scéna 2005 ve dnech 10. - 12. èervna 2005
v Trutnovì.
kolní kola probíhají zpravidla na základních kolách, realizaci oblastních a krajských
kol zabezpeèují rùzné místní instituce (ZU, DDM, Z, CVÈ, KD apod.). Organizátoøi
pøipravují pøehlídku vdy v koordinaci s poøadateli pøehlídky niího stupnì (termíny,
pøihláky). Pøehlídky lze poøádat spoleènì s pøehlídkami dìtských souborù. Poøadatelé
krajských kol konzultují vyhláení a termín pøehlídky s odborným pracovníkem ARTAMA.
Øeditel koly na základì vyhláky MMT 285/2003 Sb. podporuje úèast ákù i pedagogù
na pøehlídce a uvolòuje je z výuky.
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.
VII. Dozor nad áky
Dozor nad áky zajiuje dle vyhláky MMT 285/2003 Sb. vysílající instituce, popø.
zákonný zástupce úèastníka, a to v dohodì s organizátorem pøísluného postupového
kola pøehlídky. Pedagogiètí pracovníci povìøení dozorem nad áky zabezpeèují dozor
po celou dobu úèasti a pohybu áka v místì konání pøehlídky, a na výjimky stanovené
poøadatelem.
VII. Platnost návrhù na postup z krajské pøehlídky
V zájmu koordinace krajských kol dodruje poøadatel pøehlídky pravidla daná tìmito
propozicemi a konzultuje pøípravu pøehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA.
V pøípadì nedodrení pravidel ze strany poøadatele pøehlídky není programová rada DS
povinna respektovat návrhy na postup recitátorù z krajského kola.
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PØEHLED KRAJSKÝCH POSTUPOVÝCH PØEHLÍDEK
Pøehlídky dìtského divadla
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové
15. - 17. dubna 2005 - Divadlo Jeslièky
kontakt: Naïa Gregarová,
Støedisko amatérské kultury IMPULS,
Okruní 1130, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 582 622, 723 067 829,
fax: 495 546 560
e-mail: impulshk.gregarova@tiscali.cz

HLAVNÍ MÌSTO PRAHA - Otvírání 2005
2. - 3. dubna 2005 - Karlínské Spektrum
kontakt: Karlínské Spektrum,
Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8
tel.: 222 333 888, 222 333 815,
STØEDOÈESKÝ KRAJ - Stochov
15. - 17. dubna 2005 - Dùm kultury
kontakt: Iva Dvoøáková,
ikovo nám. 974, 271 01 Nové Straecí,
mob. tel.: 737 149 291
e-mail: dvorakovi.vil@seznam.cz

PARDUBICKÝ KRAJ - Chrudim
6. dubna 2005 - Divadlo K. Pippicha
kontakt: Zdenka Kupfová,
Krajská knihovna - odd. kulturních slueb,
Sukova tøída 1260, 530 02 Pardubice
tel.: 466 513 131, e-mail: okpce@volny.cz

JIHOÈESKÝ KRAJ - Bechynì - Jaro (XIII)
15. - 17. dubna 2005 - Kulturní dùm
kontakt: Kvìta Dopitová, Kulturní dùm,
U nádraí 602, 391 65 Bechynì
tel.: 381 213 338, tel./fax: 381 212 433
e-mail: program@kulturnidum.cz,
www.kulturnidum.cz

KRAJ VYSOÈINA - Tøebíè
22. dubna 2005 - Národní dùm
kontakt: Radka Bártová, DDM Domek,
vabinského 1278, 674 01 Tøebíè
tel./fax: 568 846 217, tel.: 568 846 708,
603 702 883, e-mail: radka.bar.@email.cz

PLZEÒSKÝ a KARLOVARSKÝ KRAJ
15. - 17. dubna 2005
kontakt: Eva Ichová, Roman Èerník,
JOHAN, centrum pro kulturní a sociální
projekty, DPL Havíøská 11, 301 00 Plzeò
tel.: E. Ichová: 775 131 309,
R. Èerník: 604 281 500
e-mail: johan.c@seznam.cz
www.johancentrum.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ - Brno
8. - 10. dubna 2005 - CVÈ Luánky
kontakt: Petra Rychecká,
Støedisko Dramatické výchovy,
CVÈ Luánky, Lidická 50, 658 12 Brno
tel.: 549 524 107 fax: 549 524 104
e-mail: brnkadla@luzanky.cz

LIBERECKÝ KRAJ - Liberec
14. dubna 2005
kontakt: Jana Huòková, DDM Vìtrník,
Riegrova 16, 460 01 Liberec
tel.: 485 102 433
e-mail: jana.hunkova@ddmliberec.cz
www.ddmliberec.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Olomouc - (P)ODÌS 2005
8. dubna 2005 - Divadlo hudby
kontakt: Leo Bøezina,
DDM Olomouc, tø. 17. listopadu 47,
771 74 Olomouc
tel.: 585 223 233, fax: 585 223 839
e-mail: icm@ddmolomouc.cz

ÚSTECKÝ KRAJ - Chomutov
duben 2005 - Mìstské divadlo
kontakt: Josef Griml,
Matìje Kopeckého 4819, 430 03 Chomutov,
tel.: 474 626 447, 777 107 256,
e-mail: joee@volny.cz
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - Ostrava
14. - 17. dubna 2005 - DDM KORUNKA
kontakt: Saa Rychecký, DIVIDLO - divadelní
studio, Dramacentrum Ostrava - Oddìlení
dramatické výchovy DDM KORUNKA,
Korunní 49, 709 12 Ostrava-Mariánské Hory
tel./fax: 596 637 767, mob. tel.: 602 787 552
e-mail: dividlo.ostrava@seznam.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ - Uherské Hraditì
31. bøezna 2005 - Reduta
kontakt: Stanislav Nemrava,
ZU, Mariánské nám. 125,
686 01 Uherské Hraditì,
tel.: 572 551 489, 572 555 261,
fax: 572 555 414
e-mail: zusuh@uhedu.cz

Pøehlídky dìtských recitátorù
PRAHA
Praské poetické setkání 2005
23. - 24. dubna 2005 - DDM Praha 8
kontakt: Eva Baziková, DDM Praha 8,
Pøemylenská 1102, 182 00 Praha 8
tel.: 284 680 230, tel./fax: 284 681 050
e-mail: bazikova@ddmpraha8.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Chomutov - Den poezie 2005
duben 2005 - SKKS
kontakt: Josef Griml,
Matìje Kopeckého 4819,
430 03 Chomutov,
tel.: 474 626 447, 777 107 256,
e-mail: joee@volny.cz

STØEDOÈESKÝ KRAJ - Mìlník
23. dubna 2005 - DDM
kontakt: Jana Koèová, DDM,
Na Polabí 2854, 276 01 Mìlník
tel.: 315 623 028, fax: 315 621 272
e-mail: kocova@ddm-melnik.cz

LIBERECKÝ KRAJ - Liberec
30. dubna 2005
kontakt: Jana Huòková, DDM Vìtrník,
Riegrova 16, 460 01 Liberec
tel.: 485 102 433
e-mail: jana.hunkova@ddmliberec.cz
www.ddmliberec.cz

JIHOÈESKÝ KRAJ - Strakonice
14. - 15. dubna 2005 - 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

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové - Divadlo Jeslièky
18. (I. kat.), 19. (II. kat.),
25. (III. kat.), 26. (IV. kat.) dubna 2005
kontakt: Naïa Gregarová, Jana Portyková,
Støedisko amatérské kultury IMPULS,
Okruní 1130, 500 03 Hradec Králové
tel.: N. Gregarová: 495 582 622,
723 067 829, fax: 495 546 560
J. Portyková: 607 742 091
e-mail: impulshk.gregarova@tiscali.cz

PLZEÒSKÝ KRAJ - Plzeò
23. dubna 2005 - SVÈ
kontakt: Anna Poncarová, Støedisko volného
èasu dìtí a mládee, Pallova 19,
303 82 Plzeò, tel./fax: 377 322 231,
e-mail: poncarova@svcpl.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Pardubice - Dùm hudby
21. (I. kat.), 22. (II. kat.),
25. (III. kat.), 26. (IV. kat.) dubna 2005
kontakt: Hana Cihlová,
Krajská knihovna - odd. kulturních slueb,
Sukova tøída 1260, 530 02 Pardubice
tel.: 466 500 755,
e-mail: okpce@volny.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ - Ostrov
30. dubna 2005 - Dùm kultury
kontakt: Irena Konývková, ZU
Masarykova 717, 363 01 Ostrov
tel.: 353 612 586, tel./fax: 353 612 585
e-mail: hophop.zus@worldonline.cz
www.zusostrov.iol.cz
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - Ostrava
15. - 16. dubna 2005 - DDM KORUNKA
kontakt: Saa Rychecký,
DIVIDLO - divadelní studio,
Dramacentrum Ostrava,
Oddìlení dramatické výchovy DDM
KORUNKA, Korunní 49,
709 12 Ostrava-Mariánské Hory
tel./fax: 596 637 767, mob. tel.: 602 787 552
e-mail: dividlo.ostrava@seznam.cz,
sasa.ostrava@seznam.cz

KRAJ VYSOÈINA
Tøebíè
21. dubna 2005 - DDM Domek
kontakt: Radka Bártová, DDM Domek,
vabinského 1278, 674 01 Tøebíè
tel./fax: 568 846 217,
tel.: 568 846 708, 603 702 883
e-mail: radka.bar.@email.cz
JIHOMORAVSKÝ KRAJ - Brno
20. dubna 2005 - SDV Labyrint
(poboèka CVÈ Luánky)
kontakt: Jarmila Dolealová,
SDV Labyrint, vermova 19,
625 00 Brno-Bohunice
tel.: 547 354 383, 547 355 117
e-mail: jarca.labyrint@luzanky.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
Uherské Hraditì
28. dubna 2005 - Reduta
kontakt: Martina Dörová,
DDM Purkyòova 494,
686 06 Uherské Hraditì
tel.: 572 551 347
e-mail: martina.dorrova@ddmsikula.cz
www.ddmsikula.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Olomouc - (P)ODÌS 2005
8. dubna 2005 - ZU erotín
kontakt: Leo Bøezina, DDM Olomouc,
tø. 17. listopadu 47, 771 74 Olomouc
tel.: 585 223 233, fax: 585 223 839
e-mail: icm@ddmolomouc.cz

NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA 2005
Celostátní pøehlídka studentského divadla
2. - 6. kvìtna 2005

Poøádá OS Náchodská prima sezóna Náchod, mìsto Náchod, Dùm dìtí a mládee Déèko
v Náchodì, odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA Praha. Akce se koná za finanèní podpory
Ministerstva kultury.
Náchodská prima sezóna 2005 je koncipována jako celostátní pøehlídka studentského
divadla umoòující setkání studentských divadelních kolektivù, prezentaci a konfrontaci
výsledkù jejich práce. Hlavními cíli pøehlídky jsou podpora zájmu studentù o divadelní
aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní èinnosti.
Pøehlídky se mohou zúèastnit studentské divadelní soubory z Èeské republiky pøi souèasném
splnìní podmínky, e nejménì 60 % jejich vystupujících èlenù je ve vìku od 15 do 20 let.
Vìkové omezení se netýká reiséra, scénografa, autorù hudby apod.
Soubory se mohou pøehlídky zúèastnit s divadelními inscenacemi (vystoupeními) bez omezení
druhového èi ánrového (herecké - èinoherní divadlo, hudební divadlo - hry se zpìvy, muzikály
etc., pohybové a taneèní divadlo, loutkové divadlo, divadlo poezie, divadlo pro dìti a dalí).
Programová rada jmenovaná NIPOS-ARTAMA stanoví program pøehlídky, a to na základì
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nominací a návrhù, vzelých z krajských (regionálních) postupových pøehlídek. Programová
rada mùe ve výjimeèných pøípadech na základì písemného doporuèení vybaveného
potøebnými náleitostmi zaøadit do programu Náchodské prima sezóny i dalí inscenace.
Programovou radu Náchodské prima sezóny tvoøí èlenové odborné rady pro mladé,
studentské a experimentující divadlo, zástupci poøadatelù Náchodské prima sezóny
a zástupci pøehlídek, ze kterých návrhy vzely.
Navrhovatelé nominují/navrhují inscenace (vystoupení) prostøednictvím pøihláek (viz vzor
a celé znìní propozic v èasopise Amatérská scéna, v bulletinu d ARTAMAn, èi na internetu).
Programová rada zasedne v úterý 5. dubna 2005 v 10.00 v zasedací místnosti NIPOSARTAMA v Praze. Uzávìrka doruèení pøihláek je pro pøehlídky konající se bìhem
víkendu 1. - 3. 4. 2005 pondìlí 4. 4. 2005, pro vechny ostatní, které jsou ukonèeny
do 28. 3. 2005 vèetnì pak ètvrtek 31. 3. 2005.
Náchodská prima sezóna bude jedním z výbìrových míst pro úèast na Jiráskovì Hronovì
2005, scénické atvì èeského amatérského divadla.
Pokud bude krajská (regionální) postupová pøehlídka pro Náchodskou prima sezónu spojena
s výbìrovou pøehlídkou pro jinou celostátní pøehlídku, nejèastìji rámkovým Pískem
(experimentující divadlo), øídí se tato èást samostatnými propozicemi.
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, k rukám Karla Tomase, P.O.Box 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2,
pøíp. na fax 221 507 955 èi e-mail: artama@volny.cz nebo tomas@nipos-mk.cz

RÁMKÙV PÍSEK 2005

Celostátní pøehlídka experimentujícího divadla
44. roèník - 27. - 29. kvìtna 2005
Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá NIPOS-ARTAMA, odborné
zaøízení resortu MK, ve spolupráci s Kulturním klubem mìsta Písku, OS Spoleènost amatérské
divadlo a svìt, Divadlem Fráni rámka v Písku, OS Pod èarou Písek.
rámkùv Písek 2005 je koncipován jako celostátní pøehlídka souborù experimentujících
osobitým zpùsobem s obsahem a formou pøedstavení. Pøehlídka nemá vìkové ani ánrové
omezení (pouze není urèena dìtským souborùm).
Programová rada jmenovaná NIPOS-ARTAMA stanoví program pøehlídky, a to na základì
nominací a návrhù, vzelých z krajských (regionálních) postupových pøehlídek. Programová
rada mùe ve výjimeèných pøípadech na základì písemného doporuèení vybaveného
potøebnými náleitostmi zaøadit do programu P i dalí inscenace.
Programovou radu P tvoøí èlenové odborné rady pro mladé, studentské a experimentující
divadlo, zástupci poøadatelù P a zástupci pøehlídek, ze kterých návrhy vzely.
Navrhovatelé nominují/navrhují inscenace (vystoupení) prostøednictvím pøihláek (viz vzor
a celé znìní propozic v èasopise Amatérská scéna, v bulletinu d ARTAMAn, èi na internetu).
Programová rada zasedne v úterý 5. dubna 2005 v 10.00 v zasedací místnosti NIPOSARTAMA v Praze. Uzávìrka doruèení pøihláek je pro pøehlídky konající se bìhem víkendu
1. a 3. 4. 2005 pondìlí 4. 4. 2005, pro vechny ostatní, které jsou ukonèeny do 28. 3. 2005
vèetnì pak ètvrtek 31. 3. 2005.
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, k rukám Karla Tomase, P.O.Box 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2,
pøíp. na fax 221 507 955 èi e-mail: artama@volny.cz nebo tomas@nipos-mk.cz
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(nìkteré budou fungovat smìrem k P, jiné k Náchodské prima sezónì, vìtinou obìma smìry)
KRAJ PRAHA
Stodùlecký Píseèek - Praha
11. - 13. 3. 2005 (P, NÁPRS)
Kontakt: Markéta Hoskovcová, Klub Mlejn,
Kováøova 1615/4, 155 00 Praha 13-Stodùlky,
tel.: 235 522 506-7 (t+f), 608 111 517,
e-mail: marketa@mlejn.cz
Uzávìrka pøihláek: 20. 1. 2005

ÚSTECKÝ KRAJ
Pøehlídka s výbìrem na P není známa.
O poøádání pøehlídky s výbìrem na
Náchodskou prima sezónu uvauje
Dùm dìtí a mládee Bílina, informace na tel.
è. 417 821 578 (pí. Sýkorová)
LIBERECKÝ KRAJ
Modrý kocour - Turnov
4. - 6. 3. 2004 (P, NÁPRS, pøíp. jiné)
Kontakt: Petr Haken, Konìvova 1003,
511 01 Turnov, tel.: 481 312 636,
606 504 008, e-mail: haken@gytu.cz
Uzávìrka pøihláek: 20.12. 2004,
(ve výjimeèných pøípadech 15. 1. 2005)

STØEDOÈESKÝ KRAJ
Prima setkání ve Straecí - Nové Straecí
18. - 20. 3. 2005 (NÁPRS, P)
Kontakt: Iva Dvoøáková, izkovo nám. 974,
271 01 Nové Straecí, tel.: 737 149 291,
e-mail: dvorakovi.vil@seznam.cz
Uzávìrka pøihláek: 27. 2. 2005

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Audimafor - Kostelec nad Orlicí
1. - 3. 4. 2005 (P, NÁPRS, WP)
Kontakt: Naïa Gregarová, IMPULS
Okruní 1130, 500 03 Hradec Králové,
tel.: 495 546 560, 495 542 769,
e-mail: impulshk.gregarova@worldonline.cz
Uzávìrka pøihláek: 31. 1. 2005

JIHOÈESKÝ KRAJ
Daèické kejklování
bøezen 2005 (DT, FEMAD, P, NÁPRS)
Kontakt: MìKS Daèice, Oldøich Svoboda,
tel.: 384 401278; 602 780 525,
e-mail: meks@dacice.cz
Uzávìrka pøihláek: viz kontakt

PARDUBICKÝ KRAJ
Tyjátr na trati 2005 - Èeská Tøebová
17. - 20. 3. 2005 (P, NÁPRS, WP)
Kontakt: Lenka paisová, u. s. TRIARIUS,
Dr. E. Benee 596, 560 03 Èeská Tøebová
tel.: 724 235 931, e-mail: u.s.trs@email.cz
Uzávìrka pøihláek: 31. 1. 2005

JIHOÈESKÝ KRAJ
Krumlovská prima sezóna
25. - 26. 2. 2005 (NÁPRS)
(krajská pøehlídka studentské umìlecké
tvoøivosti a divadla + literární dilná + fotografie)
Kontakt: Dùm dìtí a mládee, Linecká 67,
381 01 Èeský Krumlov, tel.: 380 711 601
(Radka Bártová), 604 867 563 (Jaroslava
Léblová), e-mail: ddm@ck.ipex.cz
Uzávìrka pøihláek: viz kontakt

KRAJ VYSOÈINA
JID 20-05 - Jihlava
3. - 6. 3. 2005 (P, NÁPRS)
Kontakt: Ivana Fexová, Gymnázium,
Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava;
tel.:723 361 560,
e-mail: fexova@gymnazium.ji.cz
Uzávìrka pøihláek: 31. 12. 2004

PLZEÒSKÝ KRAJ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Oblastní pøehlídka mlad. divadla - Ostrov
2. - 3. 4. 2005 (P, NÁPRS)
Kontakt: Hana iková, Habrmannova 41,
301 54 Plzeò, tel.: 605 200 065, 353 800 530
(DK Ostrov), e-mail: hana.sikova@atlas.cz,
program@dk-ostrov.cz
Uzávìrka pøihláek: 31. 1. 2005
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ZLÍNSKÝ KRAJ
Divadelní festival ebøiòák
30. 3. - 2. 4. 2005 (P, NÁPRS)
Kontakt: Stanislav Nemrava, ZU Uherské
Hraditì, Mariánské nám. 125, 686 01
Uherské Hraditì; 572 551 489,
603 573 495; zusuh@uhedu.cz
Uzávìrka pøihláek: 15. 3. 2005

Tøeské divadelní jaro - otevøeno nejen
pro kraj Vysoèina
v prùbìhu bøezena 2005 (DT, PR, P)
Kontakt: Jana Vondráková, øeditelka
MìKS, Fialková 1, 589 01 Tøe,
tel.: 567 224 561; e-mail: meks@ctn.cz
Uzávìrka pøihláek: 31. 1. 2004
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Jarní divadelní festival - Brno
bøezen 2005 (P)
Kontakt: Vladimír Michal, Údolní 32, 602
00 Brno, tel.: 601 543 427,
e-mail: vmichal@atlas.cz
Uzávìrka pøihláek: viz kontakt

Malé jevitní formy - Valaské Meziøíèí
bøezen 2005 (pro ZL, OL, OS soubory)
Kontakt: Karel Proke, Kulturní zaøízení
mìsta Valaského Meziøíèí, Komenského 1,
757 11 Valaské Meziøíèí tel: 571 684 222,
fax 571 684 684, e-mail: prokes@kzvalmez.cz
Uzávìrka pøihláek:

Prima sezóna Brno
Pøehlídka studenstského divadla
bøezen 2005 (NÁPRS)
Kontakt: Veronika Rodriguezová,
CVÈ Ulita, Stamicova 7, 602 00 Brno,
tel.: 547 250 248,
e-mail: vr.domecek@seznam.cz
Uzávìrka pøihláek:

OSTRAVSKÝ KRAJ
Pøehlídka studentského a pøehlídka
experimentálního divadla
24. - 26. 3. 2005 (NÁPRS, P)
Kontakt: Vìra Matýsková, K nemocnici 23,
741 01 Nový Jièín, tel.: 556 710 088
Uzávìrka pøihláek: 28. 2. 2005

48. CELOSTÁTNÍ FESTIVAL POEZIE
WOLKRÙV PROSTÌJOV
21. - 25. èervna 2005

Z povìøení Ministerstva kultury poøádá ARTAMA, útvar Národního informaèního
a poradenského støediska pro kulturu, Kulturní klub DUHA Prostìjov ve spolupráci
s mìstem Prostìjov, Mìstským divadlem v Prostìjovì a Hanfos Prostìjov.
Wolkrùv Prostìjov je pøehlídkou nejlepích sólových recitátorù, recitaèních kolektivù a divadel
poezie v Èeské republice. Je pøíleitostí k setkání interpretù krásného slova, k poznání tvùrèích
výsledkù a postupù, ke vzájemné inspiraci, výmìnì názorù a zkueností. Úèastníci jsou
nominováni z krajských pøehlídek WP, soubory mohou být i doporuèeny z pøehlídek pøíbuzných
oborù jako inspirace a obohacení festivalového programu.
FESTIVAL MÁ DVÌ ZÁKLADNÍ ÈÁSTI:

A) Celostátní pøehlídka sólových recitátorù
Probíhá na jeviti Mìstského divadla v Prostìjovì. Úèastníci se pøedstaví ve dvou
vystoupeních, pro která si pøipraví texty z poezie nebo prózy èeské èi svìtové literatury.
Nedoporuèujeme divadelní texty!
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Z literárního textu je moný úryvek, montá, publicistický útvar apod., jeho délka
v interpretaci nepøesáhne 8 minut. Recitátor sám urèuje, který z pøipravených textù
bude interpretovat v prvním a který ve druhém kole. Pro program WP je závazné
poøadí textù uvedených na postupovém listì. Rozborový semináø k jednotlivým
vystoupením se koná po druhém pøehlídkovém dni.
Zájemci, kteøí ukonèili 9. tøídu Z, nebo odpovídající tøídu víceletého gymnázia, se mohou
pøihlásit ve kole, nejbliím kulturním zaøízení, nebo, pokud v oboru není uspoøádáno
spádové kolo, pøímo u poøadatele krajského kola. Seznam krajských kol je uveden v závìru
propozic. Poøadatelé jednotlivých postupových kol urèí pøesný termín odevzdání pøihláek
podle termínového kalendáøe:
w kolní èi místní kola - leden 2005;
w spádová kola - do 27. února 2005;
w krajská kola - do 26. bøezna 2005;
w 45. Wolkrùv Prostìjov - 21. - 25. èervna 2005.
Do vyplnìného evidenèního listu (ve vech kolonkách) vlote 6 kopií obou textù. Pokud
je zvolený text krácen, musí být dodán celý s vyznaèením krtù. Texty odevzdávejte psané
na stroji, nebo poèítaèi. Kopie z knih musí být doplnìny o jméno autora, pøípadnì
pøekladatele a název textu. Vechny kopie musí být èitelné, podepsané jejich interpretem
v pravém horním rohu s vyznaèením kategorie. Na celostátní festival poezie WP lektoøi
krajských pøehlídek nominují maximálnì 2 nejlepí recitátory z kadé kategorie, které
budou na pøehlídce zastoupené. Nominace musí být zdùvodnìna vysokou interpretaèní
úrovní obou textù.
Døívìjí monost pøevádìní postupových míst mezi kategoriemi se ruí.
Po nominaci recitátorù z krajských kol na WP není moné text mìnit!
Pøímý postup na Wolkrùv Prostìjov mají monost vyuít:
1) laureáti pøedelého roèníku Wolkrova Prostìjova, kteøí svoji úèast nahlásí poøadateli
krajského kola do 20. 2. 2005;
2) na doporuèení lektorù úèastníci dílny UP na rámkovì Sobotce pøedelého roku v poètu
4 - 5 studentù.
Sóloví recitátoøi jsou rozdìleni do tøí vìkových kategorií:
I. kategorie - do 17 let, od ukonèení 9. tø. Z nebo odpovídající tøídy víceletého gymnázia do dovrení 17 let a po 1. 2. 2005;
II. kategorie - do 20 let, recitátoøi, kteøí do 1. 2. 2005 dovrí 17 let;
III. kategorie - 20-35 let, recitátoøi, kteøí do 1. 2. 2005 dovrí 20 let.
Pro pøesné zaøazení do kategorie uvádìjte v postupovém listì celé datum narození.
Poøadatelùm krajských kol doporuèujeme uspoøádat výbìrová kola na krajské pøehlídky.
Zaruèí vyí úroveò, více èasu na rozborový semináø a lepí reprezentaci kraje na WP.
Krajskou pøehlídku doporuèujeme uspoøádat dvoukolovì (základní kolo a finále)
se semináøem o vech vystoupeních, který povedou lektoøi. Po ukonèení pøehlídky nechte
postupující vyplnit evidenèní listy na WP a vyberte texty a kontakty na vechny postupující.
Upozornìní: Na Wolkrovì Prostìjovì recitují vichni úèastníci oba texty.
Informace uvnitø postupových listù jsou urèeny úèastníkùm WP (sólistùm a souborùm).
Pouitím pøedepsaných formuláøù usnadníte práci poøadatelùm.
Poøadatelé krajských pøehlídek zalou kompletní nominace (vyplnìné evidenèní listy
s texty, hodnocením postupujících a výsledkovou listinu s celkovým hodnocením krajské
pøehlídky na adresu: NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, 120 21 Praha 2, k rukám Jany
tefánkové nejpozdìji do 4. dubna 2005.
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B) Celostátní pøehlídka divadel poezie a souborù umìleckého pøednesu
inscenujících literární text.
1. Soubory se mohou pøihlásit u poøadatelù krajských kol do termínu, který poøadatelé
urèí, nejpozdìji vak do poloviny února 2005. Základem inscenace by mìl být literární
text, jeho zpracování má výraznou poetiku.
Lektoøi krajské pøehlídky mohou nominovat jeden soubor k postupu na Wolkrùv
Prostìjov.
Døíve ne bude soubor nominovaný na WP vyplòovat postupový list, bylo by prospìné detailní prostudování nabídky prostìjovských hracích prostor, s jejich technickými
monostmi, kterou najdete uvnitø kadého postupového listu. Upozoròujeme, e v roce
2005 v dobì WP bude DUHA v rekonstrukci! Soubory budou hrát buïto ve velkém
sále Mìstského divadla na jeviti s diváky (postavení pro sólisty, vhodné pro komorní
pøedstavení), v pøednákovém sále MD - viz nákres, nebo ve velkém sále MD - kukátko, ale pouze 23. nebo 24.6. Zkouky budou z tìchto dùvodù kráceny na hodiny.
Doufáme, e pochopíte situaci a prominete nám, poøadatelùm, tato nepøíjemná opatøení.Do evidenèního listu vlote scénáø v 6 kopiích. S peèlivì vyplnìnou pøední stranou odevzdejte poøadateli krajského kola, který ve zale spolu s postupujícími sólisty
a jejich texty do NIPOS-ARTAMA v Praze 2.
2. Soubory postupující na základì doporuèení z jiných pøehlídek, nebo mimoøádnì kvalitní pøedstavení mimo pøehlídky, mùe na WP doporuèit odborník znající poadavky
kladené na soubory festivalu v posledním roèníku. Takto navrené inscenace mùete nahlásit do NIPOS-ARTAMA Janì tefánkové do 25. 2. 2005.
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
vítìzi divácké ankety. Porota má právo na základì svého odborného uváení
nominovat nebo doporuèit soubor na mezidruhovou divadelní pøehlídku Jiráskùv
Hronov,který se uskuteèní 5. - 13. srpna 2005.
Ekonomické podmínky WP
Celostátní festival mùe být proti uvaovanému zámìru z ekonomických dùvodù podstatnì
krácen. Rozpoèet pøehlídky nepokryje vechny náklady úèastníkù. Proto byl stanoven
úèastnický poplatek ve výi 300 Kè pro kadého sólového recitátora i èlena souboru.
Poøadatelé hradí ubytování úèastníkù po celou dobu festivalu.

POØADATELÉ KRAJSKÝCH POSTUPOVÝCH KOL
PRAHA - Praský kalich
2. - 3. dubna 2005
Poøadatel: Dùm dìtí a mládee,
Pøemylenská 1102, 180 00 Praha 8
Kontakt: Eva Baziková,
tel.: 284 680 230, nebo 284 681 050
e-mail: machalikova@ddmpraha8.cz

STØEDOÈESKÝ KRAJ
19. bøezna 2005
Poøadatel: Dùm dìtí a mládee,
Praská 161, P.O.BOX 64, 280 50 Kolín 1
Kontakt: Renata Seilerová, tel.: 321 712 939,
e-mail:ddmkolin@seznam.cz
Ve spolupráci ZU v Kolínì.
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JIHOÈESKÝ KRAJ
Kino Spektrum Sezimovo Ústí
31. bøezna 2005
Poøadatelé: Centrum odborné pøípravy
a mìstské støedisko kultury a sportu
v Sezimovì Ústí a Odbor kultury a cestovního
ruchu MÚ Tábor
Kontakt: Mgr. Milo Smetana,
Nad Øekou 3004, 390 02 Tábor,
tel.: 381 253 742,
Ing. Øeábková, tel.: 381 407 105,
e-mail: rezabkova@copsu.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
4. - 5. bøezna 2005 - sóloví recitátoøi
1. - 3. dubna 2005 soubory
v Kostelci n. O. v rámci akce Audimafor
Poøadatel: Støedisko amatérské kultury IMPULS,
Okruní 1130, 500 03 Hradec Králové
Kontakt: Naïa Gregarová,
tel.: 495 542 769, 495 546 560,
e-mail: impulshk.gregarova@tiscali.cz
KRAJ VYSOÈINA - Horácké divadlo
5. bøezna 2005
Poøadatel: Obèanské sdruení DE FACTO
MIMO, Nezávislé divadelní studio,
Brnìnská 15, 586 01 Jihlava
Kontakt: Dáa Brtnická, tel.: 777 088 928,
e-mail: dasa.brtnicka@seznam.cz

PLZEÒSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Galerie Klenová u Klatov
24. - 26. bøezna 2005
Poøadatel: JOHAN, Centrum pro kulturní
a sociální projekty, DPL Havíøská 11,
301 00 Plzeò
Kontakt: Roman Èerník, tel.: 377 636 347,
377 631 111, 604 281 00,
e-mail: rcernik@volny.cz,
johan.c@seznam.cz
Eva Ichová - tajemnice, mobil: 732 944 447

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
19. bøezna 2005
Poøadatel: Kulturní a informaèní centrum,
programové oddìlení, Radnická 10,
658 78 Brno
Kontakt: PhDr. árka Tryhuková,
tel.: 542 214 625, e-mail: tryhukova@kicbrno.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
11. bøezna 2005
Poøadatel: Kulturní støedisko ALBIS,
Krèínova 6, 400 01 Ústí nad Labem
Kontakt: Ivana Horká, tel.: 475 500 462,
e-mail: albis@hippoware.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ - DUHA Prostìjov
30.- 31. bøezna 2005
Poøadatel: Kulturní klub u hradeb DUHA,
kolní 4, 796 00 Prostìjov
Kontakt: Jana Hruková,
tel.: 582 351488, e-mail: duha@infopv.cz
Spádová výbìrová pøehlídka:
23. února 2005

LIBERECKÝ KRAJ
Experimentální studio Liberec
8. bøezna 2005
Poøadatel: Dùm dìtí a mládee VÌTRNÍK,
Riegrova 16, 460 01 Liberec
Kontakt: Jana Huòková, tel.: 482 713 161,
e-mail: jana.hunkova@ddmliberec.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Mìstské kulturní støedisko Karviná
2. dubna 2005
Poøadatel: Gymnázium, Mírová 1442,
735 06 Karviná-Nové Mìsto
Kontakt: Mgr. Lucie Semanèíková,
tel.: 596 315 062,
e-mail: vrbkova@gym-karvina.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
16. - 17. bøezna 2005 - sóloví recitátoøi
Dùm hudby Pardubice
18. - 20. bøezna 2005 - kolektivy
Èeská Tøebová - Tyátr na trati
Poøadatel: Krajská knihovna v Pardubicích,
odd. kulturních slueb, Sukova tø. 1260,
530 02 Pardubice
Kontakt: Hana Cihlová, tel.: 466 513 131,
e-mail: okpce@volny.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
30. bøezna 2005
Poøadatel: ZU, Mariánské nám. 125,
686 01 Uherské Hraditì
Kontakt: Stanislav Nemrava, ZU,
tel.: 572 551 489, e-mail: zusuh@uhedu.cz
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KUTNÁ HORA 2005

XXII. celostátní pøehlídka dìtských skupin scénického tance
20. - 24. kvìtna, Mìstské Tylovo divadlo Kutná Hora
I. Základní údaje
Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury a pod zátitou Mìsta Kutná Hora
poøádají Mìstské Tylovo divadlo Kutná Hora, NIPOS-ARTAMA Praha, spolupoøádá Sdruení
pro taneèní a pohybové divadlo.
II. Poslání pøehlídek
w podnítit prostøednictvím pedagogù a vedoucích taneèních skupin kvalitní vyuívání volného èasu dìtí, a tím omezit èetnost problémových skupin dìtí,
w prostøednictvím odbornì vzdìlaných pedagogù vést dìti k aktivní tvùrèí èinnosti,
w podpoøit rozvoj estetické pohybové a taneèní výchovy dìtí v jednotlivých krajích ÈR,
w pøispìt k øeení odborných a výchovných otázek spojených s výchovou mladého taneèního interpreta,
w monitorovat úroveò pohybové a taneèní výchovy dìtí v jednotlivých krajích ÈR,
w monitorovat odbornou úroveò pedagogù a vedoucích zájmových skupin v jednotlivých
krajích a na základì toho pøipravovat dalí vzdìlávání pedagogù a vedoucích.
III. Úèast na pøehlídkách
Pøehlídky se mohou zúèastnit dìtské skupiny (dìti ve vìku 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 pøedtanèením spoleèenského tance ani dìtským folklorním
a parketovým taneèním kompozicím. Tyto pohybové formy mají své samostatné pøehlídky.
IV. Organizace a prùbìh pøehlídek
Celostátní pøehlídce pøedcházejí pøehlídky postupové.
Organizací postupových pøehlídek mohou být povìøeni ti, kteøí po pøedbìné dohodì s NIPOSARTAMA 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 2005. Programová rada pøehlídky bude
zasedat 20. dubna 2005.
Uzávìrka pøihláek na postupové pøehlídky se doporuèuje do 25. února 2005
Organizaèní pokyny pro postupové pøehlídky
w 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.
w doporuèený maximální poèet choreografií jednoho choreografa: 3. Organizátor postupové pøehlídky zváí vhodnost tohoto omezení tak, aby se pøehlídka stala èasovì a dramaturgicky únosnou,
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w doporuèený 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),
w 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.
w zvukový záznam: na CD nosièi, na MD (podle moností organizátora), na MC a to na
zaèátku kazety bez dalího zvukového záznamu. Ve vech pøípadech oznaèeno názvem
choreografie a názvem a adresou skupiny.
w pøehlídka je pro porotu anonymní. To znamená pouze s uvedením názvu choreografie
a autora hudby. Ihned po rozhodnutí o pøímém postupu a návrzích do irího výbìru
dostává i porota úplný program se vemi ostatními informacemi (skupina, choreograf).
V. Hodnocení a jeho kritéria
V postupových pøehlídkách provádí hodnocení tøí a pìtièlenná odborná porota (podle moností
organizátora), 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.
Na Celostátní pøehlídku jmenuje NIPOS-ARTAMA na doporuèení OR pro dìtský scénický
tanec pìti a sedmièlenný lektorský sbor. Hodnocení probíhá po ukonèení pøehlídky formou
diskuse na rozborovém semináøi.
Na postupových kolech i na Celostátní pøehlídce získávají dìtské skupiny úèastnické listy
a diplomy se specifikací ocenìní (napøíklad: za choreografii, za jevitní ztvárnìní námìtu,
za interpretaci, za kostým, a tak dále). Na postupových pøehlídkách není urèováno poøadí
ani vìková kategorie, pouze návrh na postup do Celostátní pøehlídky.
Odborná porota postupové pøehlídky navrhuje jednu choreografii na pøímý postup do Celostátní
pøehlídky a dvì a tøi choreografie mùe odborná porota navrhnout do irího výbìru. Tato
ocenìní nejsou pøedmìtem veøejného vyhláení a jsou sdìlena pouze internì vedoucím
souborù na rozborovém semináøi. Veøejnì se vyhlaují ocenìní se specifikací a pro malé
taneèníky (podle moností organizátora i s drobnou upomínkou pro dìti). Zodpovìdnost
za dodrení uvedených poètù choreografií je na bedrech organizátora postupové pøehlídky.
Kriteria hodnocení
1. Jevitní zpracování (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 (pøimìøenost).
Pøedseda odborné poroty postupové pøehlídky vyplní evidenèní listy s písemným zdùvodnìním
výbìru. Organizátor pøehlídky zajistí jejich vèasné odevzdání, nejpozdìji vak do 15. dubna
2005, osobnì nebo na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl, Blanická 4, P.O.Box 12, 120 21
Praha 2, tel.: 221 507 967, fax.: 221 507 955, mobil: 602 826 775, e-mail: lossl@nipos-mk.cz.
Programová rada Celostátní pøehlídky, navrená odbornou radou a jmenovaná NIPOSARTAMA, pøipraví dramaturgii Celostátní pøehlídky z choreografií navrených na pøímý postup
a doplní choreografiemi navrenými do irího výbìru, a to podle dramaturgických a èasových
moností Celostátní pøehlídky. Z tohoto dùvodu je tøeba, aby poøadatel postupové pøehlídky
zajistil videozáznam pøehlídky a souèasnì s návrhovými listy ho vèas doruèil na NIPOSARTAMA.
Celostátní pøehlídka mùe být z ekonomických dùvodù proti uvaovanému zámìru podstatnì
krácena.
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PØEHLED KRAJSKÝCH POSTUPOVÝCH PØEHLÍDEK
PRAHA A STØEDOÈESKÝ KRAJ
12. - 13. bøezna, Salesiánské divadlo Praha
Kontakt: Jaroslav Langmaier, Národní 30,
110 00 Praha 1,
tel.: 224 947 335, mobil: 608 702 972,
e-mail: jaro-faro@quick.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
9. dubna, Dùm kultury umperk
Kontakt: Dùm kultury, Alena Velebová,
Sady 1. máje, 787 12 umperk,
tel.: 583 214 276,
e-mail: a.velebova@dksumperk.cz

LIBERECKÝ KRAJ
18. - 19. bøezna, Mìstské divadlo
Jablonec nad Nisou o.p.s.
Kontakt: Ludmila Rellichová,
Lièí jámy 139,
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou,
mobil: 602 963 574

PLZEÒSKÝ KRAJ
11. dubna, kinosál Teme Tachov
Kontakt: Irena André, Na Jitøence 76,
347 01 Tachov,
tel.: 374 728 973, mobil: 607 900 843,
e-mail: zustachov@iol.cz
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
13. dubna, Mìstské kulturní støedisko
Èervený Kostelec
Kontakt: Mìstské kulturní støedisko, Kateøina
Kultová, 549 41 Èervený Kostelec,
tel.: 491 461 400, e-mail: kultova@mksck.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
31. bøezna, Rokotovo divadlo
Ústí nad Orlicí
Kontakt: Klubcentrum, Kvìta Stárková,
Dìlnická 1405, 562 01 Ústí nad Orlicí,
tel.: 465 521 047, 465 523 975,
e-mail: starkova@klubcentrum.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
14. dubna, MDK Sokolov
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

KRAJ VYSOÈINA
2. dubna, Mìstské kulturní støedisko
Tøebíè
Kontakt: PERNULA o.s.,
Dana Kratochvílová, Dukovanská 973,
674 01 Tøebíè, tel.: 568 822 122,
mobil: 606 729 352,
e-mail: pernula@volny.cz

JIHOÈESKÝ KRAJ
16. dubna, Dùm kultury Metropol
Èeské Budìjovice
Kontakt: DDM, Marie Oberfalcerová,
U Zimního stadionu 1,
370 01 Èeské Budìjovice,
tel.: 386 447 320, mobil: 607 614 924,
e-mail: oberfalcerova@ddmcb.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
3. dubna, Mìstské divadlo Ústí n. Labem
Kontakt: Martina Hroudová,
Støekovské nábøeí 23,
400 03 Ústí nad Labem, mobil: 724 153 503,
e-mail: martina.hroudova@seznam.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
duben (bude upøesnìn), Koncertní sál
Janáèkovy konzervatoøe Ostrava
Kontakt: Kateøina Maceèková,
Karla Tomana 3, 709 00 Ostrava,
tel.: 596 626 763, mobil: 728 103 742,
e-mail: k.maceckova@atlas.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
4. dubna, Dùm kultury Vsetín
Kontakt: CVÈ Domino, Leona Hozová,
Santrainy 4224, 760 01 Zlín,
tel.: 577 218 708,
e-mail: Leona.Hozova@seznam.cz

Uzávìrka pøihláek do 25. února 2005
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CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA
DÌTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORÙ
11. - 12. èervna 2005 Jihlava

Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádají NIPOS-ARTAMA Praha
a DÙM KULTURY ODBORÙ, s. r. o. JIHLAVA.
Odbornì a organizaènì pøehlídku pøipravuje NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Sdruením
pro dìtskou taneèní tvoøivost.
I v letoním roce se budou konat krajské (oblastní) pøehlídky V tìchto pøehlídkách mohou
vystoupit i dìti pøedkolního vìku. Krajská výbìrová kola pøehlídky odbornì a organizaènì
garantuje FoS ÈR a dalí kulturní subjekty ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA.
I. Poslání celostátní pøehlídky a jejích krajských kol
Nesoutìní formou pøehlídkových vystoupení prezentovat rùzné formy a zpùsoby výchovné
a umìlecké práce dìtských folklorních souborù a skupin Èech, Moravy a Slezska. Vytvoøit
prostor pro pøedávání zkueností, vzájemnou inspiraci a kontakty dìtí i vedoucích, a tím
pøispìt k dalímu rozvíjení tohoto oboru estetické výchovy dìtí i plnìní usnesení vlády
ÈR è. 571 z 11. 6. 2003 ke Koncepci úèinnìjí péèe o tradièní lidovou kulturu v Èeské
republice.
II. Podmínky úèasti na pøehlídkách
Pøehlídek dìtských folklorních souborù se mohou zúèastnit vechny dìtské folklorní soubory
a skupiny Èeské republiky, jejich èlenové nepøesáhnou prùmìrný vìk 15 let. Na pøehlídkách
se neurèují vìkové kategorie. Soubory mohou pøihlásit i více (vìkovì rozliených) skupin
svého kolektivu.
Dìtský hudební doprovod je vítán. Pøi vystoupeních je vak mono pouít také doprovod
dospìlých hudebníkù, pøíp. netradièní hudební doprovod (kytara, klavír, ozvuèné pøedmìty
atd.), eventuálnì playback.
Poèet dìtí a doprovodu z øad dospìlých u souboru doporuèeného na celostátní pøehlídku
nesmí pøesáhnout 30 osob. Doprovází-li kolektiv dìtská muzika, je moné po dohodì
s poøadateli celostátní pøehlídky zvýit poèet èlenù souboru a na 35 osob. Èasový limit
jednotlivých vystoupení je 10 minut. Vystoupení vak nesmí být kratí ne 3 minuty.
III. Organizace a prùbìh pøehlídek
Spolupoøadatelem krajských pøehlídek, je NIPOS-ARTAMA.
Nesoutìní krajské pøehlídky se budou konat v prùbìhu mìsíce bøezna v Èechách a v dubnu
na Moravì a Slezsku tak, aby poøadatelé regionálních pøehlídek mohli dodat návrhy
programové radì celostátní pøehlídky nejpozdìji do 30. dubna 2005 na adresu:
NIPOS-ARTAMA, k rukám Jany Rychtové P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, krajským
kolùm mohou podle místních podmínek pøedcházet oblastní kola.
Lektorský sbor (porota) oblastní pøehlídky hodnotí vystoupení jednotlivých souborù a bez udání
poøadí vybere soubory pro postup do vyího kola. Maximální poèet souborù úèinkujících
ve vyím kole stanoví poøadatel tohoto kola podle svých podmínek.
Lektorský sbor krajské pøehlídky, v nìm by mìly pracovat jeden a dva zástupci odborné
rady pro folklor NIPOS-ARTAMA (dle pøedbìné dohody), kteøí mají pøehled o situaci oboru
v celé ÈR, má monost navrhnout jedno vystoupení k pøímému postupu na celostátní pøehlídku
a doporuèit v poøadí dalí dva soubory programové radì celostátní pøehlídky do irího výbìru.
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Souèástí kadé pøehlídky je rozborový semináø s vedoucími souborù, vedený lektorským
sborem. Jeho smyslem je formou veøejné diskuse (besedy) seznámit vedoucí souborù s klady
i problémy vystoupení s cílem kvalifikovanì a citlivì poradit a inspirovat.
IV. Hodnocení a jeho kritéria
w Výbìr materiálu vzhledem ke zvolenému tématu (okruhu zvykosloví apod.), k vìku dìtí
a k regionální pøíslunosti v souvislosti s uitým materiálem, krojovému vybavení, náøeèí
apod.
w Pohybová pøipravenost dìtí: drení tìla, taneènost, hudebnost, zpìvnost, taneèní technika.
w Provedení: estetický a pøirozený projev dìtí.
w Zdùraznìní pohybové sloky vystoupení.
w Scénické zpracování.
w Pokud má soubor vlastní dìtskou hudbu, je tøeba ji hodnotit na základì tìchto kritérií
a zvlá ji ocenit; obdobnì u zpìvákù.
V rámci celostátní pøehlídky budou zvlátì ocenìny inspirativní momenty vystoupení.
Pozn.: Soubor mùe vystupovat s programem, s ním se u v minulosti úèastnil celostátní
(národní) pøehlídky, po uplynutí 5 let.

PØEHLED KRAJSKÝCH POSTUPOVÝCH PØEHLÍDEK
(Na uvedených adresách a telefonních èíslech je moné se hlásit k úèasti na tìchto regionálních
pøehlídkách, z nich lze postoupit na Celostátní pøehlídku dìtských folklorních souborù. Kadý
kolektiv se mùe zúèastnit jen jedné regionální pøehlídky.)
KARLOVARSKÝ, LIBERECKÝ,
A ÚSTECKÝ KRAJ
2. dubna 2005
Kontakt: Karel Øídel, Taneèní kola DUHA,
Arbesova 2077, 470 01 Èeská Lípa,
tel.: 487 826 063,
e-mail: karel.ridel@centrum.cz
Boeny Nìmcové 2942, 470 01 Èeská Lípa
Postupuje: 1 soubor

PRAHA A STØEDOÈESKÝ KRAJ
2. dubna 2005
Kontakt: Jana Svobodová,
Praská folklorní unie (PFU),
Moravská 10, 120 00 Praha 2
tel. do zam.: 261 225 196, 602 650 912
Postupuje: 1 soubor
JIHOÈESKÝ KRAJ
7. kvìtna 2005
Kontakt: Marie Oberfalcerová, DDM,
U zimního stadionu 1,
370 21 Èeské Budìjovice,
tel. do zam.: 386 357 061
e-mail: oberfalcerová@ddmcb.cz
Postupuje: 1 soubor

KRÁLOVÉHRADECKÝ
A PARDUBICKÝ KRAJ
20. dubna 2005
Kontakt: Zdenka Kupfová, Krajská knihovna
- odd. kulturních slueb, Sukova tøída 1260,
530 02 Pardubice, tel.: 466 513 131
Postupuje: 1 soubor

Plzeòský kraj
termín bude upøesnìn
Kontakt: Alena Hirschová,
Horákova 1011/II, 337 01 Rokycany
tel.: domù 371 725 528,
DDM Rokycany: 371 722 618
Postupuje: 1 soubor

KRAJ VYSOÈINA
termín bude upøesnìn
Kontakt: Eva Pejchalová, Na Bradle 948,
582 91 Svìtlá nad Sázavou,
tel.: 569 453 665, 604 368 204
Postupuje: 1 soubor
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ZLÍNSKÝ KRAJ
Slovácko
termín bude upøesnìn
Kontakt: Radek Veteèka, tel.: 603 548 264,
Na Dlouhých 797, 688 01 Uherský Brod

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno - termín bude upøesnìn
Kontakt: Milan Zelinka, Olomoucká 3c,
618 00 Brno, tel.: 603 420 017
Postupují: 2 soubory

Valasko
termín bude upøesnìn
Kontakt: Mgr. Jana amánková, FoS.
Bartoky 583, 744 01 Frentát p. Radhotìm,
tel.: 656 836 580
Postupují: 2 soubory

OSTRAVSKÝ KRAJ
Opavské Slezsko a Tìínské Slezsko,
Mìstský dùm kultury Karviná
termín bude upøesnìn
Kontakt: Anna Buroòová, Folklorní sdruení
Tìínského Slezska, tø. Osvobození 1639,
735 06 Karviná 6, tel. domù: 596 961 704

OLOMOUCKÝ KRAJ
16. dubna 2005
Kontakt: FOS, Marie Vyslouilová,
Javorová 335/3, 798 01 Prostìjov
tel. domù: 582 362 459, zam.: 582 304 412,
723 547 668
Postupuje: 1 soubor

Lasko-Ostravsko, Frýdek Místek
termín bude upøesnìn
Kontakt: Helena Skálová, FoS, Na Bìlidle 1,
702 00 Ostrava, tel. domù: 596 127 453 ,
605 756 025, zam.: 596 637 767
Postupují: 2 soubory

Celkem pro Celostátní pøehlídku dìtských folklorních souborù 2005:
13 -14 souborù Èechy, vè. Kraje Vysoèina - 6 - 7 souborù. Morava - 7 souborù.

CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA KOLNÍCH
DÌTSKÝCH PÌVECKÝCH SBORÙ
15. roèník
3. - 5. èervna 2005, Èeský Krumlov

Z povìøení a za finanèní podpory Ministerstva kultury poøádají ARTAMA, útvar Národního
informaèního a poradenského støediska pro kulturu, a Èeskokrumlovský dìtský sbor
ve spolupráci s obèanskými sdrueními.
Stejnì jako v minulých letech budou celostátní pøehlídce pøecházet postupové pøehlídky
krajské, popøípadì oblastní.
I. 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 sborù, tj. napø. sborù ZU, DDM, pøípravek koncertních sborù apod.
Souèástí krajských kol i celostátní pøehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou,
spojená s rozborem jednotlivých soutìních vystoupení.
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II. Podmínky úèasti
Pøihlásit se mohou sbory ze Z, gymnázií, ZU, DDM, pøípravné sbory výbìrových koncertních
dìtských sborù apod. Jednotlivé sbory se hlásí do dvou kategorií, z nich kadá se dìlí
na dvì vìkové skupiny:
I.
Kategorie - sbory z jedné Z:
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 (a odpovídajících roèníkù gymnázia)

Celkovì se mohou pøehlídky zúèastnit dìti do 15 let, tj. které ke dni ústøední pøehlídky
3. èervna nedovrily 15 rokù, s moností 20% stálých èlenù sboru do 16 let ke dni soutìe.
Pro sbory vech kategorií platí jako povinná skladba 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.
Kadý sbor se mùe zúèastnit pouze jednoho postupového kola, 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 v krajských kolech omezen. Pro celostátní
pøehlídku mùe poøadatel v pøípadì potøeby z ekonomických a organizaèních dùvodù omezit
poèet èlenù jednotlivých sborù.
Úèastník, delegovaný na celostátní pøehlídku v loòském roèníku, bude následující rok pozván
na své krajské kolo jako host, nikoliv jako soutìící.
Kromì pøehlídkového programu mohou zúèastnìné sbory nastudovat jednu píseò podle
doporuèení poøadatele, kterou si zazpívají spoleènì za závìr krajské pøehlídky. Notový materiál
zajistí poøadatel krajského kola.Tato spoleèná skladba nemusí být souèástí soutìního
vystoupení sboru.
III. Postupová kola pøehlídky a jejich organizace
Celostátní pøehlídce pøedcházejí postupová kola v krajích. Zájemci o úèast mohou poslat
pøihláku s pøiloeným repertoárem poøadateli v pøísluném kraji. Pokud se v kraji uskuteèní
pøedkola (tj. oblastní kola), postupují do krajské pøehlídky sbory urèené porotou tohoto pøedkola.
Krajské postupové pøehlídky se uskuteèní v bøeznu a v dubnu 2005. Výsledky sdìlí poøadatelé
krajských pøehlídek odborné pracovnici pro DPS v NIPOS-ARTAMA do 30. dubna 2005
na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám L. ebeové, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221507966, sebesova@nipos-mk.cz
IV. Hodnocení a zpùsob výbìru na celostátní pøehlídku
Vystoupení sborù hodnotí poroty sestavené poøadateli jednotlivých postupových kol. Èleny
tìchto porot jsou pokud mono také èlenové odborné rady pro dìtský sborový zpìv NIPOSARTAMA a odborný pracovník NIPOS-ARTAMA. Sbory jsou na postupových pøehlídkách
hodnoceny ve zlatém, støíbrném a bronzovém pásmu. Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny
oddìlenì. Krajská porota vybere vdy jeden sbor z kadého postupového kola v kraji
na celostátní pøehlídku. V odùvodnìných pøípadech mùe doporuèit jetì druhý sbor - z jiné
kategorie. Porota pøitom stanoví, který navrhovaný sbor má pøednost. Definitivní výbìr
pro celostátní pøehlídku provede programová rada pøehlídky do 9. kvìtna 2005.
Celostátní pøehlídka mùe být z ekonomických dùvodù proti uvaovanému zámìru podstatnì
krácena. Nelze pøedpokládat úhradu vech nákladù spojených s úèastí sboru na pøehlídce.
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PØEHLED KRAJSKÝCH POSTUPOVÝCH PØEHLÍDEK
PRAHA
8. dubna 2005 - Praha
Kontakt: Hana Virglerová, DDM
U Borovièek 1, 160 00 Praha 6
tel.: 222 244 569, 608 272 444
e-mail: info@rolnicka-praha.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
12. dubna 2005 - Hradec Králové
Kontakt: Naïa Gregarová, IMPULS.
Okruní 1130, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 582 622, fax:495 546 560
e-mail: impulshk.gregarova@tiscali.cz

STØEDOÈESKÝ KRAJ
15. dubna - Podìbrady
Kontakt: Mgr. Iveta Sixtová, kolní 556,
290 01 Podìbrady
tel.: 325 612 273,
email: sixive@seznam.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
13. dubna 2005 - Kulturní dùm Holice
Kontakt: Jana Línková,
RSKS Sukova 1260, 530 02 Pardubice
tel.: 466 513 131,
e-mail: okpce@volny.cz

JIHOÈESKÝ KRAJ
22. bøezna - Písek
Kontakt: Iveta Hodouová, Kulturní klub
mìsta Písku, Nábøeí 1. máje 1605,
379 01 Písek, tel.: 382 212 130,
382 213 205, 602 415 346,
e-mail: i.hodousova@kkmp.cz

KRAJ VYSOÈINA
12. dubna 2005 - Tøebíè
Kontakt: Radka Bártová,
DDM, Hrádek 964,
674 01 Tøebíè
e-mail: bartova@ddmhradek.cz
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno
Kontakt: Z Vranovská 17,
614 00 Brno, tel.: 545 211 495

PLZEÒSKÝ KRAJ
23. bøezna 2005 Rokycany
Kontakt: Alena Vimrová, ZU
Jiráskova 181, 337 01 Rokycany
tel.: 371 724 761, e-mail: rokycany.zus@cbox.cz
KARLOVARSKÝ KRAJ
11. bøezna 2005 - Karlovy Vary
Kontakt: Jiøí trunc,Hraditní 115,
360 18 Karlovy Vary, tel.: 353 227 432

OLOMOUCKÝ KRAJ
18. - 19. bøezna2005 - Unièov
Kontakt: Mgr. Vladimír Svozil,
Z Hakova, 783 91 Unièov,
tel.: 585 054 546
e-mail: sekretariat@zshaskova.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
2. dubna Chlumec
Kontakt: Mgr. Josef Øíha,
Z Chlumec,Muchova 228,
403 39 Chlumec
tel.: 475 223 873, 776 786 030
e-mail: riha@chds.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
31. bøezna a 1. dubna 2005
Orlová-Lutynì
Kontakt: Jan Raka,
Z K. Dvoøáèka 1230,
735 14 Orlová-Lutynì
tel.: 596 511 219, 736 103 567

LIBERECKÝ KRAJ
15. dubna Liberec
Kontakt: Oblastní výbor UÈPS,
Mgr. Tomá Kolafa, ZU Frýdlantská 19,
460 31 Liberec
tel.: 485 110 192,
e-mail: info@zusliberec.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
19. dubna 2005 - Uherské Hraditì
Kontakt: Magdalena Uhrová,
ZU Mariánské nám. 125,
686 01 Uherské Hraditì,
tel.: 572 551 489
e-mail: zusuh@uhedu.cz
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11. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA
VÝTVARNÝCH PRACÍ KOLEKTIVÙ
DÌTÍ A MLÁDEE DO 19 LET
Èeský Krumlov 2005 (døíve Jihlava)
8. øíjna - 6. listopadu 2005

Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá Národní informaèní
a poradenské støedisko pro kulturu, útvar ARTAMA, ve spolupráci s OS Krumlovská
inspirace a Státním zámkem v Èeském Krumlovì.
I. Poslání pøehlídky:
- podporovat pedagogické pøístupy, které rozvíjejí tvoøivý potenciál osobnosti dítìte,
a to jak v roli tvùrce, tak vnímatele a interpreta
- vytváøet vztah k umìní a kultuøe jako k nezastupitelné souèásti lidské existence; chápat umìní jako proces specifického poznání a komunikace, které lze sdìlovat prostøedky výtvarného umìní
- uívat jazyka umìní, zejména jazyka souèasného výtvarného umìní, jako dynamického prostøedku k vyjadøování osobních proitkù a svého aktivního pøístupu k realitì
- utváøet pozitivní vztah k rùznorodým kulturním hodnotám souèasnosti i minulosti na
základì porozumìní, tolerance, ale i kritiènosti; vytváøet osobní postoj k výtvarnému
umìní na základì hledání dostupných pramenù, materiálù a dokumentace vèetnì
návtìv výstav
- probouzet chu a odvahu k experimentování s prostøedky výtvarného umìní a ostatních druhù umìní k vyjádøení vlastních mylenek a tvùrèích zámìrù
- podporovat aktivní podílení se autora (áka) na podobì prezentace výsledkù vlastního tvùrèího procesu a hledat alternativní pøístupy i zpùsoby k dokumentaci a prezentaci projektù.
II. Téma pøehlídky
V tomto roèníku pøehlídky je obsah vyjádøen pojmy:
- obrazová komunikace
- interpretace obrazu
- sí (struktura)
- virtualita
- interaktivita,
tedy Komunikace v nejirích souvislostech.
Obdobnì jako v minulých letech je zadán tematický obsah, který poøadatelé povaují
za inspirující k reflexi prostøednictvím pøihláených projektù. Cílem zadání je vyvolat
pozornost k ivotním zkuenostem, získávaným v souvislosti s nástupem tìchto
mylenkových obsahù - nelze je redukovat na pøímé návrhy námìtù dìtských prací,
ani spojovat pouze s uitím nových informaèních a komunikaèních technologií. Obsané
uplatnìní nových technologií je vak poøadateli velmi vítáno vzhledem k obecným cílùm
pøehlídky.
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III. Aktivity v rámci pøehlídky:
Pøehlídka prohlubuje metodické aspekty ve výtvarné výchovì. Proto ji doprovázejí tøi semináøe:
- pøípravný semináø 7. - 9. 11. 2003 v Ústí nad Orlicí
- pøípravný semináø v 5. - 7. 11. 2004 v Èeském Krumlovì
- závìreèný rozborový semináø v øíjnu 2005 po vernisái pøehlídky v Èeském Krumlovì.
Smyslem pøehlídky je popularizovat výsledky výtvarných aktivit dìtí a mládee a pøedstavit je
veøejnosti na výstavì v øíjnu a listopadu 2005 v Mincovnì Státního zámku v Èeském Krumlovì
a v repríze výstavy v Litomyli v roce 2006.
Souèástí pøehlídky je prùbìná elektronická konference Èlovìk v síti na www. vuppraha. cz
IV. Úèast a její podmínky
- na pøehlídku Èeský Krumlov 2005 mohou být zaslány práce vech vìkových kategorií do
19 let
- hodnoceny budou vyjádøení statická i dynamická, prostorová,objemová, ploná (kresba,
malba, grafika, objektová tvorba, akèní tvorba a instalace, fotografie, video, elektronická
média a dalí)
- budou hodnoceny také aktivity z oblasti akèní tvorby (napø. happening, land-art ...), dokumentované fotografiemi, diapozitivy nebo videozáznamy s výstiným komentáøem
- z technických dùvodù je vak nezbytné dokumentaci dodat také na elektronickém nosièi
(napø. texty èi digitální fotografie na disketì èi CD-ROMu, video na kazetì apod.)
V. Technicko-organizaèní pokyny
Pøehlídka se obesílá pøímo za jednotlivce nebo za celý kolektiv.
Kadá práce musí být opatøena títkem se jménem a vìkem autora, názvem práce, adresou
kolektivu a jménem uèitele. Ke kolekci pøilote evidenèní list, který vyjde v èasopise Kormidlo.
Jeden kolektiv (pedagog) mùe pøehlídku obeslat nejvýe 30 pracemi nebo 3 projekty.
Poøadatel si vyhrazuje právo na vystavené práce po dobu výstavy a reprízy.
Po skonèení reprízy budou vedoucí kolektivù seznámeni s termíny, kdy si bude moné práce
vyzvednout. Práce nebudou vraceny potou. Kadý pedagog a vedoucí, který pøehlídku obele,
obdrí pozvánku na výstavu a rozborový semináø.
Výtvarné práce posílejte pøímo od 1. do 14. èervna 2005 do Èeského Krumlova na adresu:
Pohádkový dùm, Radnièní ul. 29, 381 01 Èeský Krumlov s poznámkou Výtvarná pøehlídka.
VI. Hodnocení a kritéria
Zaslané práce budou hodnotit kurátoøi, jmenovaní NIPOS-ARTAMA. Nejedná se o soutì,
nýbr o pøehlídku. Pøi hodnocení bude mimo osobní názor kadého z kurátorù pøihlíeno
k tìmto kriteriím:
- tvùrèí a inovaèní pøístup k práci na zvoleném tématu
- citlivost pedagogického vedení ve vztahu k potøebám dítìte a mladého èlovìka a k rozvoji
jeho osobnosti
- autentiènost projevu
- zpùsob dokumentace akce
- zvlátní zøetel bude brán na práce, dokládající dlouhodobé projekty
Ocenìní budou vyhláena v rámci vernisáe výstavy v Mincovnì Státního zámku v Èeském
Krumlovì v øíjnu 2005.
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METODICKÝ LIST K PØEHLÍDCE PROJEKTÙ
VÝTVARNÉ TVORBY DÌTÍ A MLÁDEE
ÈESKÝ KRUMLOV 2005
1. 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 (která
mùe být nepochopena èi pøeceòována v dùsledku estetického zamìøení kurátorù a návtìvníkù), ale kvality, jakých v realizaci projektu dosáhl pøihláený vyuèující.
2. Obsahem pøehlídky je najít a propagovat metody výtvarné práce s dìtmi, roziøující èi
objevnì pøetváøející její dosavadní monosti. Toto pøesahování se netýká pouze inovace
uitých prostøedkù, ale zejména pozornosti k hodnotám, které se v souèasné dobì aktuálnì uplatòují a které spoluurèují nai budoucnost - k jejich chápání je tøeba dítì uvést
tak, aby na nì dokázalo samostatnì a tvoøivì reagovat.
3. Kritériem hodnocení objevnosti metod výtvarné práce je úèinnost uití vizuálnì obrazných prostøedkù pøi rozvoji schopnosti dìtí pøi vnímání, poznávání a komunikaci v oblasti
uvedených hodnot
- se specifickou pozorností k pìstování sebeuvìdomìní a sebereflexe dítìte k jeho schopnosti rozvíjet samostatnì svoji osobnost,
- s jeho výchovou k pluralistickým metodám komunikace (schopnosti sebeuplatnìní
v rovnocenné diskusi, schopnosti nalézání konsensu, schopnosti spolupráce na realizaci výsledku).
4. Vytèené kvality výtvarného projektu není moné zhodnotit bez poznání toho
a) jakou motivací (s odkazy na jeho dosavadní zkuenosti) dítì v projektu prolo,
b) jakými kritérii byl usmìròován sám proces tvorby
c) jak probíhal proces osobní reflexe dítìte coby tvùrce i reflexe v komunikaèním uplatnìní vytvoøeného díla
d) se sumarizací toho, jaké inovace uvedených schopností vnímat, poznávat a komunikovat èi jejich obsahu bylo dosaeno
Tyto okolnosti vzniku a úèinku výtvarného projektu je nezbytné doloit jako jeho nedílnou
souèást. Pøi tomto dokládání nejsou rozhodující formy a prostøedky dokumentace, ale zásadnì
její výstiný obsah!!! Z technických dùvodù by bylo ádoucí dokumentaci dodat také na
elektronickém nosièi (napø. texty èi digitální fotografie na disketì èi CD-ROMu, video na
kazetì, apod.)
Bez uvedené dokumentace nemùe být projekt kvalifikovanì posouzen a nemùe být
proto ani na pøehlídku pøijat.
5. Prezentovány vhodnou publikaèní formou budou podobnì jako v pøedchozích roènících
vechny pøijaté projekty. Poøadatelé jmenují kurátory, z øad osobností oboru, kteøí mají
kadý osobnì právo vybrat projekt, který podle nich nejlépe prezentuje uvedená kritéria
pøehlídky. Jeden projekt mùe být takto vybrán i nìkolikanásobnì více kurátory. Autoøi
takto vybraných projektù obdrí ocenìní Laureát pøehlídky. Spoleèným výbìrem kurátorù
bude vybrán projekt, pøípadnì projekty, s nejosobitìjím uplatnìním nových informaèních
a komunikaèních technologií v obsahu projektu. Kadý z kurátorù pak jetì doprovodí
svou interpretací dalí tøi projekty, které povauje z jakýchkoli dùvodù za hodny pozornosti. Interpretace budou zveøejnìny pøi zahájení pøehlídky.
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6. Obdobnì jako v minulých létech, je zadán tématický obsah, která poøadatelé povaují za
inspirující k reflexi prostøednictvím pøihláených projektù. Cílem zadání je vyvolat pozornost k ivotním zkuenostem, získávaným v souvislosti s nástupem tìchto mylenkových obsahù  nelze je redukovat na pøímé návrhy námìtù dìtských prací, ani spojovat
pouze s uitím nových informaèních a komunikaèních technologií. Obsané uplatnìní
nových technologií je vak poøadateli velmi vítáno, vzhledem k obecným cílùm pøehlídky.
V tomto roèníku je obsah vyjádøen pojmy:
obrazová komunikace, interpretace obrazu, sí (struktura), virtualita, interaktivita,
tedy Komunikace v nejirích souvislostech.
Tìmito tématy vak pøehlídka není zásadnì omezena, je mono uplatnit i jakákoli dalí témata,
zpracovaná na základì kritérií pøehlídky.
7. V oblasti komunikaèního zajitìní pøehlídky byla v rámci webových stránek Výzkumného
ústavu pedagogického otevøena konference k vzájemné komunikaci poøadatelù pøehlídky s jejími úèastníky i ke komunikaci vech úèastníkù navzájem.
V souèasné dobì je moné se pøímo na tìchto stránkách zaregistrovat k úèasti a prezentovat také dokumentaci ke vem pøihláeným projektùm, vèetnì ukázek dokumentace samotných dìl.

Informace o poplatcích umìleckých kol za veøejná vystoupení

Subkomise C Meziresortní komise MK a MMT jednala dne 22.10. 2004 mj.
o problematice poplatkù za veøejná vystoupení. Jednání subkomise C, které øídil její
pøedseda Pravoslav Kohout, se zúèastnili Mgr. Adéla Faladová, zástupce samostatného
odd. autorského práva MK, JUDr. Otmar Skopal, zástupce OSA (ivá prezentace
hudebních dìl) a Mgr. Jan Kácal, zástupce Integramu (reprodukce hudebních dìl
a nosièù).
Ze Zápisu z jednání:
Pro akce umìleckých kol, na nich dochází k uití autorských dìl, platí ustanovení
autorského práva, tj. autor má právo dát svolení a provozovatel akce musí uhradit
ochranné organizaci autorské poplatky. Pro akce ZU a dalích umìleckých kol platí
výjimka § 35, odst. II tzv. autorského zákona v platném znìní. Od poplatkù za uití je
osvobozeno nevýdìleèné uití dìl pøi kolních vystoupeních ákù koly. Za nevýdìleèná
je moné povaovat pouze ta vystoupení, pøi nich není vybíráno vstupné. Není dùleité,
jak bude se vstupným naloeno, tj. napø. pøi benefièních koncertech se ho kola zøíká.
Provozovatelem (poøadatelem) akce nemusí být umìlecká kola, pak poplatky ona
sama nehradí. Zástupce OSA JUDr. Skopal pøipomnìl, e Asociace základních
umìleckých kol uzavøela pro své èlenské koly s OSA dohodu o pauálu za vystoupení.
I ostatní umìlecké koly, pokud nejde o tøídenní festival, platí za jednotlivé koncerty
velmi symbolické èástky. ( ) Závìr: Osvobodit umìlecké koly od poplatkù OSA za
ivé provozování autorských hudebních dìl, pokud se vybírá vstupné, nelze. Celou
záleitost lze vak oetøit smlouvou s OSA o pauálních poplatcích. Tu mùe uzavøít
kadá kola èi jiné zaøízení, je moné, aby ji uzavøela Asociace i za neèlenské koly,
pøípadnì jako kolektivní smlouvu jednotliví zøizovatelé (kraje, obce)
( ) Hudební skladbu lze v rámci výuky bez poplatku uít pouze jako citaci
v neveøejném vystoupení pro úèely výuky. Autorská práva jsou na nosièích oetøena
pøi vydání CD, DVD apod. výrobcem. Otázku, jak lze tyto nosièe uít, je tøeba øeit
výhradnì s výrobcem nosièe. Je patrnì moné, by výrobce uvádí, e lze nosiè pouít
pouze pro soukromé úèely, citovat ho pøi výuce.
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KALENDÁRIUM
pøehlídek, semináøù, festivalù a dalích akcí v oborech estetické výchovy
dìtí a mládee v roce 2005

PROBÍHAJÍCÍ AKCE

PØIPRAVUJEME

DRAMATICKÁ VÝCHOVA
PRO SOUÈASNOU KOLU 2003-2005
Tøísemestrální kurz pro uèitele dramatické
výchovy - vedoucí lektor: Nina Martínková
Praha 14. - 16. 1. 2005
Poøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku

DRAMATICKÁ VÝCHOVA V RÁMCOVÉM
VZDÌLÁVACÍM PROGRAMU
PRO ZÁKLADNÍ VZDÌLÁVÁNÍ
Semináø o tvorbì kolních vzdìlávacích
programù pro dramatickou výchovu
Praha jaro 2005
Poøadatel: katedra výchovné dramatiky
DAMU ve spolupráci se Sdruením
pro tvoøivou dramatiku
Kontakt: Jaroslav Provazník, NIPOS-ARTAMA,
Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 967, 221 111 052-3,
fax: 221 507 955, e-mail: provaznj@d.amu.cz

DRAMATICKÁ VÝCHOVA
PRO SOUÈASNOU KOLU 2004-2006
Tøísemestrální kurz pro uèitele dramatické
výchovy - vedoucí lektor: Radek Maruák
Praha 14. - 16. 1., 11. - 13. 2., 18. - 20. 3.,
22. - 24. 4., 20. - 22. 5. 5., 21. - 23. 10.,
11. - 13. 11., 9. - 11. 12. 2005
a 20. - 22. 1. 2006
Poøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku

DÌTSKÁ SCÉNA 2005
34. Celostátní pøehlídka dìtského divadla
Celostátní pøehlídka dìtských recitátorù
Trutnov 10. - 16. èervna 2005
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, DK Trutnov
a STD ve spolupráci s KVD DAMU
Kontakt: Jakub Hulák, 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

DRAMA-PØÍBÌH-UÈITEL
Celoroèní pokraèovací kurz o strukturování
dramatické práce - lektor: Irina Ulrychová
Praha 15. 1., 12. 2., 19. 3., 23. 4., 21. 5. 2005
Poøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku
HERECKÁ PRÙPRAVA
Kurz pro vedoucí dìtských a mladých
divadelních souborù a uèitele DV
- lektor: Hana Franková
Praha 14. - 16. 1., 1. - 13. 2. 2005
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, Sdruení
pro tvoøivou dramatiku

NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA
Náchod, 2. - 6. 5. 2005
Poøadatel: obèanské sdruení Náchodská
prima sezóna Náchod, mìsto Náchod,
Dùm dìtí a mládee Déèko v Náchodì
Kontakt: Ludmila Pohanková, tel.: 491 427 406,
608 812 232; e-mail: nps@deckonachod.cz;

DRAMATICKÉ KONVENCE
A DIVADELNÍ TEXT
Dílna pro uèitele a studenty dramatické
výchovy - lektoøi: Tony Goode a Warwick
Dobson, University of Northumbria,
Newcastle upon Tyne, Velká Británie
Praha 29. 1. - 3. 2. 2005
Poøadatel: katedra výchovné dramatiky
DAMU ve spolupráci se Sdruením
tvoøivé dramatiky a Centrem tvoøivé
dramatiky Praha

NÁRODNÍ PØEHLÍDKA RÁMKÙV PÍSEK
Písek - 27. - 29. 5. 2005
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, Kulturní klub
mìsta Písku, OS Spoleènost amatérské
divadlo a svìt, Divadlo Fráni rámka Písek
Kontakt: Karel Tomas, NIPOS ARTAMA,
P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 971, 603 480 111, 221 507 955,
e-mail: tomas@nipos-mk.cz
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SETKÁNÍ MLADÝCH AMATÉRSKÝCH
DIVADELNÍKÙ
umperk - 12. - 20. 8. 2005
Poøadatel: OS Spoleènost amatérské
divadlo a svìt a NIPOS-ARTAMA
Kontakt: Karel Tomas, NIPOS-ARTAMA,
P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.:
221 507 971, 603 480 111, 221 507 955
(f), e-mail: tomas@nipos-mk.cz

TVORBA-TVOØIVOST-HRA
12. celostátní dílna komplexní estetické
výchovy
Jeviovice øíjen 2005
Poøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku
a NIPOS-ARTAMA
Kontakt: Jaroslav Provazník,
NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12,
120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967,
221 111 052-3, fax: 221 507 955,
e-mail: provaznj@d.amu.cz

DRAMATICKÁ VYCHOVA
VE KOLE 2005
11. celostátní dílna dramatické výchovy
Jièín 15. - 21. záøí 2005
Poøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku,
KVD DAMU, K-klub Jièín, NIPOS-ARTAMA
Kontakt: Jaroslav Provazník,
NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12,
120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967,
221 111 052-3, fax: 221 507 955,
e-mail: provaznj@d.amu.cz

NAHLÍENÍ 2005
16. celostátní pøehlídka a dílna
støedokolské dramatiky a mladého
divadla
Bechynì 20. - 23. øíjna 2005
Poøadatel: STD a NIPOS-ARTAMA
Kontakt: Jakub Hulák, 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

DRAMATICKÁ VÝCHOVA
PRO SOUÈASNOU KOLU 2005-2007
Tøísemestrální kurz pro uèitele dramatické
výchovy
Praha 21. - 23. 10., 11. - 13. 11.,
9. - 11. 12. 2005 a 20. - 22. 1. 2006
(dalí termíny budou upøesnìny)
Poøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku
Kontakt: Jaroslav Provazník,
NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12,
120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967,
221 111 052-3, fax: 221 507 955,
e-mail: provaznj@d.amu.cz

DRAMATURGICKÁ DÍLNA
DÌTSKÉHO DIVADLA
Praha podzim 2005
Setkání vedoucích dìtských divadelních
souborù s dramaturgem nad pøedlohami èi
rozpracovanými texty pøipravovaných
inscenací.
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, STD
Kontakt: Jakub Hulák, 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

ZÁKLADY DÌTSKÉHO DIVADLA
Celoroèní cyklus praktických semináøù
zamìøených na vybrané aspekty divadla
s dìtmi a mládeí
Praha, øíjen 2005 - kvìten 2006
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, Sdruení
pro tvoøivou dramatiku
Kontakt: Jakub Hulák, 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

PODZIMNÍ PØEHLÍDKA DÌTSKÉHO
A MLADÉHO DIVADLA
Praské setkání dìtských
a støedokolských souborù z celé ÈR
Praha listopad 2005
Poøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku
Kontakt: Jakub Hulák a Jaroslav Provazník,
NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12,
120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967,
fax: 221 507 955,
e-mail: provaznj@d.amu.cz
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AKCE JINÝCH POØADATELÙ

ZÁKLADY DRAMATICKÉ VÝCHOVY
Kurz akreditovaný MMT.
1. Herecká práce a improvizace
28. - 30. ledna 2005
Lektorka: Jarka Rozsypalová
2. Pøíbìh a drama
25. - 27. února.2005
Lektor: Radka Svobodová
3. Práce s recitátorem
Práce s materiálem
15. - 17. dubna 2005
Lektor v jednání
4. Divadelní dílna
12. - 15. kvìtna 2005
Lektor v jednání

IMPROVIZAÈNÍ DÍLNA PRO MLADÉ
HRÁÈE A TRENÉRY
11. - 12. února 2005
Tøídenní dílna zamìøená na prohloubení
základních dovedností hráèe
improvizaèních zápasù s trenérskou
specializací pro potencionální vedoucí
improvizaèních týmù.
Poøádá: DDM Praha 8, cena dílny: 300 Kè.
Informace:Jana Machalíková, DDM Praha
8 Pøemylenská 1102, tel. 284 680 230,
machalikova@ddmpraha8.cz
TRDLINKY
Nesoutìní pøehlídka dìtského divadla
17. - 19. 2. 2005 - Sokolský dùm Vykov
Pøehlídka pro vechny dìtské divadelní
soubory i pro ty, které se za dìtské jetì
povaují a mají chu zahrát si na
pøehlídce a strávit víkend plný øekvapení.
Poøádají: OS Thalia a MKS Vykov
Kontakt: OS Thalia,
Luká a Dana Tvrïochovi,
Hybeova 110, 68201 Vykov,
608 911 437, 608 642 956,
lukas.tvrdoch@post.cz, dana.t@mail.muni.cz

Kurz Surfování na vlnách rytmù
21. - 23. ledna 2005
Lektor: Marek Jovanovski
Kurz inscenování
11. - 13. února 2005
Lektor: Tomá Doleal
Informace o kurzech: Vìra Belháèová,
549 524 107, verisima@luzanky.cz,
www.luzanky.cz

DIVADELNÍ PØEHLÍDKY
FESTIVAL DIVADEL
7. - 12. bøezna 2005
Postupová pøehlídka kolních i zájmových
dìtských divadelních souborù v rámci
mìstského a okresního kola Dìtské scény 2005

Støedisko dramatické výchovy
CVÈ LUÁNKY BRNO
PØÍBÌHY
12. - 19. února 2005
Dramaticko-proitkový zimní kurz pro lidi
starí 20 let, ochotné pustit se do fyzické
aktivity i dramatu.
Drama, hry, bìky, záitky a aktivity
smìøující k sebepoznání a práci s pøíbìhy.
Kopce, údolí, chata Bìlice, Vysoèina.
Cena: 2.555 Kè.
Lektor: Petra Rychecká a Instruktoøi Brno
Informace: www.instruktori.cz/akce/pribehy05
Kontakt: pribehy@seznam.cz,
Petra Rychecká, SDV CVÈ Luánky,
Lidická 50, 658 12 Brno

BRNKÁNÍ XII.
2. - 5. èervna 2005
Nesoutìní pøehlídka a dílna dìtského
divadla. Poøádá DDS Brnkadla.
NADÌLENÍ v pohybu
1. - 4. prosince 2005
Nesoutìní pøehlídka a dílna pohybového
divadla. Poøádá DS Cyranovy boty.
Informace o divadelních pøehlídkách:
Petra Rychecká, tel.: 549 524 107,
brnkadla@luzanky.cz, www.luzanky.cz
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STØEDISKO ULITA
(DDM Kyjevská, Brno)
PROJEKTOVÉ VYUÈOVÁNÍ DÌJEPISU,
Kurz pro uèitele dìjepisu základních a støedních kol nabízí ukázky zapojení inovaèních metod
a technik pøi výuce dìjepisu, èerpajících z oblasti dramatické výchovy, a monosti práce
s pramenným materiálem jako zdrojem historických informací. Kurz nabízí metody, které
vedou k osvojení klíèových kompetencí, vymezených Rámcovým vzdìlávacím programem.
Kurz je akreditován MMT a zahrnuje 8. semináøù.
Jednotlivé semináøe jsou jednodenní, od 9.00 do 14.00 hodin. Zmìna termínù vyhrazena.
Zájemci mohou absolvovat celý kurz nebo se pøihlásit na vybrané semináøe.
Cena semináøe je 300 Kè, cena celého kurzu èiní 2 400 Kè.
Semináøe budou probíhat v prostorách CVÈ Ulita, Stamicova 7, Brno-Kohoutovice.
Lektoøi: Veronika Rodriguezová, (DDM Kyjevská, Brno), Iva Dvoøáková (gymnázium Nové
Straecí) a Radek Maruák (PedF UK, KVD DAMU).
Pøihláky: do 30. ledna 2005
(na jednotlivé semináøe je mono se pøihlásit do 15. dne v mìsíci) na adresu: CVÈ Ulita,
Veronika Rodriguezová, Stamicova 7, 639 00 Brno nebo vr.domecek@seznam.cz.
Dalí informace: www.ulita.cjb.net

I. PROJEKTOVÉ VYUÈOVÁNÍ DÌJEPISU
PRO ESTÉ TØÍDY Z A PRVNÍ
ROÈNÍKY GYMNÁZIÍ

II. PROJEKTOVÉ VYUÈOVÁNÍ
DÌJEPISU NA ZÁKLADÌ PRÁCE
S PRAMENY

1. Pravìk (èasové rozdìlení nejstarího
období dìjin lidstva, ivot sbìraèù-lovcù,
regionální historie - Býèí skála, kulturní
odkaz pravìku)
ètvrtek 24. února 2005

5. Mnichov 1938 (historie vedního dne,
dìjinné události skrze osudy konkrétních
osob, práce s deníkovým materiálem)
pátek 23. záøí 2005
6. Regionální historie v pramenech
(osudy mìsta Brna za tøicetileté války,
zkoumané skrze pramenný materiál)
ètvrtek 20. øíjna 2005

2. Starovìké despocie - Egypt
(sjednocení Egypta, vládcové Nové øíe,
kulturní odkaz starovìkého Egypta)
ètvrtek 31. bøezna 2005
3. Antické Øecko (systém øeckých bohù,
antické mýty a jejich hrdinové)
ètvrtek 21. dubna 2005

7. Václav a Boleslav (poèátky èeského
státu, okolnosti vrady kníete Václava,
legendy jako zdroj historických informací)
ètvrtek 24. listopadu 2005

4. Øím (øímský republikánský systém,
punské války, osobnost vojevùdce
Hannibala)
ètvrtek 26. kvìtna 2005

8. Velká francouzská revoluce (osobnosti
revoluce, vývoj politického systému bìhem
revoluce, práce se sekundární literaturou)
ètvrtek 5. ledna 2006
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HLAS JAKO INIDIVIDUALITA
ANEB CESTA K AUTENTICITÌ HLASOVÉHO PROJEVU
Lektor: Ivana Vostárková, odborný asistent katedry výchovné dramatiky DAMU
Poøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku
Odborný garant: katedra výchovné dramatiky DAMU
Místo konání: Centrum tvoøivé dramatiky Praha, Arabská 681/20, Praha 6
Kurz je urèen zejména tìm uèitelùm vech typù kol, absolventùm základních kurzù,
kteøí si uvìdomují své dluhy vùèi tolik pouívanému a tak køehkému nástroji - svému
hlasu. Lidský hlas jako projev èlovìka není pouze nástrojem uívaným pro sdìlení samo,
ale je sám o sobì individualitou a je schopen se tvùrèím zpùsobem spolupodílet
na formování osobnosti èlovìka.
Èasový rozsah: únor - kvìten 2005 - ve ètyøech ètrnáctihodinových blocích jednou mìsíènì
v pátek od 18.30 - 21.30 hodin a v sobotu od 9 do 18 hodin.
Kurz je akreditován MMT pod è. 29 430/2003-25-173. To znamená, e zamìstnavatel
mùe seminaristovi hradit kolné z financí urèených na dalí vzdìlávání pedagogických
pracovníkù. Kurzovné: 2.000 Kè
Máte-li o tento pokraèovací kurz zájem, zalete vyplnìnou pøedbìnou pøihláku na adresu:
ARTAMA, k rukám Jaroslava Provazníka, Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2
nejpozdìji do 30. ledna 2005. Pøihláky budou pøijímány do vyèerpání volných míst.
S pøípadnými dotazy se lze obrátit na Jaroslava Provazníka (tel. 221 111 052-3) nebo na
e-mailovou adresu: provaznj@d.amu.cz.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
HLAS JAKO INIDIVIDUALITA
ANEB CESTA K AUTENTICITÌ HLASOVÉHO PROJEVU
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:
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XIV. FOLKLORNÍ FESTIVAL
Pardubice - Hradec Králové
3. - 5. èervna 2005

Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá NIPOS-ARTAMA Praha,
Hradecká kulturní a vzdìlávací spoleènost a Kulturní dùm Dubina Pardubice, ve spolupráci
se Sdruením pro dìtskou taneèní tvoøivost Praha.
Festival je prestiní pøehlídkou souborù, jejich èinnost je zamìøena na zpracování a prezentaci
lidového umìní foklorního regionu Èechy. Vychází ze skuteènosti, e mezi specifické rysy
èinnosti neprofesionálních folklorních souborù patøí zamìøení na irokou kálu prezentace
lidového umìní. Jeho posláním je pøináet nové pohledy na zpracování, zpùsob prezentace
a navázání kontaktù s publikem, a to se zøetelem k prostøedí, v jakém by mohlo být pøedvádìno.
To ve by mìlo vycházet z poznání souèasného stavu lidových tradic, zpùsobu jejich uchování
a existenèních podmínek folklorních souborù. Na rozdíl od festivalù v oblastech, kde je silná
kontinuita ivé tradice a jejich nositelù, vychází koncepce tohoto festivalu z moností a potøeb
souborù, které musí vyvíjet daleko vìtí úsilí na udrení tradice nebo pøímo na její renesanci.
Festival bude mít formu pøehlídky a vekeré poøady by mìly být koncipovány tak, aby byly
inspirativní pro dalí èinnost èeských souborù. Nabídnou iroké spektrum moností jak pracovat
s folklorem - od ivých pódiových vystoupení pøes komorní hudební a taneèní poøady v rùzném
prostøedí, tvorbu scénických stylizovaných kompozic, poøady vzdìlávacího a poznávacího
typu a po spoleèenskou zábavu.
Jde o nesoutìní festivalovou pøehlídku bez postupových kol. Výbìr souborù provede
programová rada, která byla jmenována odbornou radou pro folklor pøi NIPOS-ARTAMA.
Programová rada má právo vybrat a nominovat na festival libovolný soubor tak, aby vyhovoval
koncepci festivalu s pøihlédnutím k ekonomickým monostem festivalu.
Pøehlídka nabídne souborùm nìkolik zpùsobù aktivity, pøièem se pøedpokládá vystoupení
kadého souboru ve více poøadech. Úèinkující soubory mají povinnost být pøítomny po celou
dobu konání festivalu.
Typy poøadù:
a/
b/
c/
d/

pøehlídka scénicky koncipovaných poøadù v divadelních podmínkách
pódiová vystoupení na veøejných prostranstvích
komorní formy poøadù
spoleèensko-zábavné poøady
ad a/pøedvedení ucelených jevitních blokù
ad b/soubory vystoupí s volným programovým blokem na veøejném prostranství
ad c/rùzné typy poøadù, napø. nauèný poøad, medailon, muzikantské dostaveníèko, sólové výstupy ... s cílem nejen oslovit diváka, ale zároveò zdùraznit i vlastní proitek úèinkujících
ad d/spoleèensko zábavné poøady aktivnì zapojují diváky ke zpìvu, tanci apod.

Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Jana Rychtová, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 965, e-mail: rychtova@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama
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VZDÌLÁVACÍ PROGRAMY
2004/2005
Vzdìlávání jsou pøipravovaná k akreditaci MMT v programu Dalího vzdìlávání
pedagogických pracovníkù, jsou odbornì garantována NIPOS-ARTAMA Praha. Jsou
víkendová, jedenkrát v mìsíci, zpravidla desetkrát roènì. Absolvent skládá závìreèné zkouky,
za které mu po úspìném sloení pøísluí OSVÌDÈENÍ MMT.
SOUÈASNÉ POHYBOVÉ TRENDY
SCÉNICKÉHO TANCE - PRAHA
Lektoøi Zuzana a Milan Kozánkovi
Obsahová náplò: vzdìlávání je zamìøeno
pøedevím na Souèasnou techniku,
Kontaktní improvizaci, Tanec s partnerem
a Kompozici.
Kurz probíhá a je plnì obsazen

SOUÈASNÉ POHYBOVÉ TRENDY
SCÉNICKÉHO TANCE - ÏÁR N. SÁZAVOU
Lektor Marta Poláková
Obsahová náplò: základní metodické
principy procesu výuky prostøednictvím
taneèní improvizace s dùrazem na úlohu
uèitele v tomto procesu (sledování procesu
rozhodování na intuitivní i vìdomé úrovni,
ujasnìní základních pojmù - akce, obraz,
sekvence - a vyuívání kompozièních prvkù
v improvizaci, rozvíjení schopnosti
komunikovat s ostatními taneèníky.
Termín a místo konání: 19. - 20. 3.,
9. - 10. 4., 7. - 8. 5., 4. - 5. 6., 17. - 18. 9., 8.
- 9. 10., 12. - 13. 11.,
TO ZU ïár nad Sázavou.
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

SOUÈASNÉ POHYBOVÉ TRENDY
SCÉNICKÉHO TANCE - OSTRAVA
Lektor Anna Sedlaèková
Obsahová náplò: vzdìlávání je zamìøeno
pøedevím na vývojové pohybové vzorce
a jejich aplikaci na tanec, souèasnou
techniku a kompozici.
Kurz probíhá, mono se pøihlásit na kontaktní
adrese: ZU Sokolská, Alena Skupinová,
Sokolská 15, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 110 185, mobil: 723 491 821,
e-mail: zus-sokolska@quick.cz

METODIKA STEPU I. - PRAHA
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.
Termín a místo konání: 26. 2., 12. 3., 2. 4.,
16. 4., 30. 4., 14. 5., Taneèní studio
ZIG-ZAG tap a swing Praha 6.
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

SOUÈASNÉ POHYBOVÉ TRENDY
SCÉNICKÉHO TANCE - ÚSTÍ N. ORLICÍ
Lektor Lucie Klosová
Obsahová náplò: vzdìlávání je zamìøeno
pøedevím na Kompozièní tvorbu, Partnerskou
spolupráci a souèasnou techniku.
Termín a místo konání: 12. - 13. 3., 9. - 10. 4.,
14. - 15. 5., 4. - 5. 6., 17. - 18. 9., 15. - 16.
10., 26. - 27. 11., TO 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
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ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA - VZDÌLÁVACÍ PROGRAMY 2004/2005
Jméno a pøíjmení: ........................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................
............................................................

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

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

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

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

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

w Souèasné pohybové trendy scénického tance - Ostrava
w Souèasné pohybové trendy scénického tance - Ústí n. Orlicí
w Souèasné pohybové trendy scénického tance - ïár n. Sázavou
w Metodika stepu I. - Praha
(Zakrtnìte semináø, o který máte zájem. Pøihláky zasílejte do 10. února 2005.)
Datum:

Podpis:

PØEHLÍDKY A FESTIVALY
Postupová pøehlídka scénického tance
mládee a dospìlých Jablonec n. Nisou
18.- 19. bøezna, Mìstské divadlo Jablonec
nad Nisou o.p.s.
Kontakt: Ludmila Rellichová, Lièí jámy 139,
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou,
mobil: 602 963 574

Postupová pøehlídka scénického tance
mládee a dospìlých umperk
9. dubna, Dùm kultury umperk
Kontakt: Dùm kultury, Alena Velebová,
Sady 1. máje, 787 12 umperk,
tel.: 583 214 276,
e-mail: a.velebova@dksumperk.cz

II. Praský pohár 2005 Praha, stepaøská
soutì s nominací na festivalovou
pøehlídku Dni stepu 2005
19. bøezna, KS Delta Praha 6
Kontakt: Zdenìk Pilecký, Vlastina 11/531,
161 00 Praha 6, tel.: 220 563 459,
mobil: 603 954 074, e-mail: zig-zag@volny.cz

Postupová pøehlídka scénického tance
mládee a dospìlých Tachov
11. dubna, kinosál Teme Tachov
Kontakt: Irena André, Na Jitøence 76,
347 01 Tachov,tel.: 374 728 973,
mobil: 607 900 843,
e-mail: zustachov@iol.cz

Postupová pøehlídka scénického tance
mládee a dospìlých Ústí nad Labem
3. dubna, Mìstské divadlo Ústí nad Labem
Kontakt: Martina Hroudová, Støekovské
nábøeí 23, 400 03 Ústí nad Labem,
mobil: 724 153 503,
e-mail: martina.hroudova@seznam.cz

Postupová pøehlídka scénického tance
mládee a dospìlých Sokolov
14. dubna, MDK Sokolov
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
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Postupová pøehlídka scénického tance
mládee a dospìlých Èeské Budìjovice
16. dubna, Dùm kultury Metropol
Èeské Budìjovice
Kontakt: DDM, Marie Oberfalcerová,
U Zimního stadionu 1,
370 01 Èeské Budìjovice,
tel.: 386 447 320, mobil: 607 614 924,
e-mail: oberfalcerova@ddmcb.cz

XII. Tanec, tanec na poèátku léta 2005,
letní dny tance Ústí nad Orlicí
2. - 6. èervence, Rokotovo divadlo a dalí
místa mìsta Ústí nad Orlicí.
Lektoøi: Marie Kinsky, Anna Sedlaèková
a Martin Vraný. Kromì lekcí se budou
tradiènì konat doprovodné programy.
Kontakt: Klubcentrum, Kvìta Stárková,
Dìlnická 1405, 562 01 Ústí nad Orlicí,
tel.: 465521047, 465523975,
e-mail: starkova@klubcentrum.cz

Postupová pøehlídka scénického tance
mládee a dospìlých ïár nad Sázavou
23. dubna, Mìstské divadlo
ïár nad Sázavou
Kontakt: 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. Letní taneèní týden
se zahranièními lektory
9. - 15. èervence, Èeská Skalice
Kontakt: Jaroslav Langmaier, Národní 30,
110 00 Praha 1, tel.: 224 947 335,
mobil: 608 702 972,
e-mail: jaro-faro@quick.cz

Festivalová taneèní stepaøská pøehlídka
k oslavám Dne stepu 2005 Praha
20. - 22. kvìtna, Mìstská knihovna Praha 1,
KS Delta Praha 6
Kontakt: Zdenìk Pilecký, Vlastina 11/531,
161 00 Praha 6, tel.: 220 563 459,
mobil: 603 954 074, e-mail: zig-zag@volny.cz

V. otevøený festival scénického tance
a pohybového divadla Podzimní fantazie
- Tanec Jablonec 2005,
Jablonec nad Nisou
25. - 26. øíjna, Mìstské divadlo
Jablonec nad Nisou o.p.s.
Kontakt: Ludmila Rellichová, Lièí jámy 139,
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou,
mobil: 602 963 574

Postupová pøehlídka scénického tance
mládee a dospìlých Ústí nad Orlicí
28. kvìtna, Rokotovo divadlo
Ústí nad Orlicí
Kontakt: Klubcentrum, Kvìta Stárková,
Dìlnická 1405, 562 01 Ústí nad Orlicí,
tel.: 465521047, 465523975,
e-mail: starkova@klubcentrum.cz

XIX. celostátní pøehlídka scénického
tance mládee a dospìlých Tanec,
tanec... 2005
27. - 30. øíjna, Mìstské divadlo Jablonec
nad Nisou o.p.s.
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,
www.nipos-mk.cz/artama

Postupová pøehlídka scénického tance
mládee a dospìlých Praha
28. - 29. kvìtna, divadlo Komedie Praha
Kontakt: Jaroslav Langmaier, Národní 30,
110 00 Praha 1, tel.: 224 947 335,
mobil: 608 702 972,e-mail: jaro-faro@quick.cz
VII. otevøený festival scénického tance
Tanambourrée 2005 aneb Hudba hraje
i kdy nezní Varnsdorf
10. - 13. èervna, Mìstské divadlo
Varnsdorf, exteriéry i interiéry mìsta.
Kontakt: Jarmila enová, øeditelka ZU
Varnsdorf, tel.: 412 372 323,
e-mail: zusvarnsdorf@tiscali.cz

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

Jarní víkendové setkání
Liberec 4. - 6. bøezna 2005
Poøádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s DPS Severáèek
Semináø má akreditaci MMT è. 29 429/2003-25-172
Pøedpokládaný úèastnický poplatek cca 800 Kè zahrnuje ubytování, stravování a kurzovné.
Pøihláku zalete nejpozdìji do 31. ledna na níe uvedenou adresu.
Kontakt: dr.J. Macková, P.O. BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 966,
e-mail: mackova@nipos-mk.cz
www.nipos-mk.cz/artama

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
na jarní víkendové setkání Klubu sbormistrù,
Liberec 4. - 6. bøezna 2005
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:
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VÝTVARNÉ AKTIVITY

48. FESTIVAL SBOROVÉHO UMÌNÍ
JIHLAVA
24. - 26. èervna 2005 - Jihlava
Kontakt: dr. Jaroslava Modrochová,
Mgr. Iva Daòková, NIPOS-ARTAMA,
Blanická 4, 120 12 Praha 2
tel.: 221 507 961, fax: 221 507 955
e-mail: artama@nipos-mk.cz

LETNÍ TÝDENNÍ SEMINÁØ KLUBU
SBORMISTRÙ
Tachov 9.-17. èervence 2005
PODZIMNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ
øíjen 2005

DALÍ FESTIVALY A SOUTÌE

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
HUDEBNÍHO ROMANTISMU
6. roèník
7. - 9. øíjna 2005 - Vlachovo Bøezí
Kontakt: Dr. Jaroslava Modrochová,
Mgr. Iva Daòková, NIPOS-ARTAMA,
Blanická 4, 120 12 Praha 2
tel.: 221 507 961, fax: 221 507 955
e-mail: artama@nipos-mk.cz

MALÍ ZPÌVÁÈCI
Festival pøípravných dìtských sborù
27. - 29. kvìtna - Liberec
Kontakt: Severáèek, ZU Frýdlantská 19,
460 00 Liberec,
tel.: 485110277, fax: 485110192
JARO SE OTVÍRÁ
10. roèník festivalu
s cenou Zdeòka Lukáe
29. dubna - 1. kvìtna - Kromìøí
Kontakt: dr. Jaroslava Modrochová,
Mgr. Iva Daòková, NIPOS-ARTAMA,
Blanická 4, 120 21 Praha 2
tel.: 221 507 961, fax: 221 507 955
e-mail: artama@nipos-mk.cz

FESTIVAL ADVENTNÍ
A VÁNOÈNÍ HUDBY
15. roèník mezinárodního festivalu
s cenou Petra Ebena
25. - 27. listopadu 2005 - Praha
Kontakt: OR-FEA, Tìnov 9,
110 00 Praha 1
tel.: 224 814 458, fax: 224 812 612
e-mail: incoming@orfea-cz

SVÁTKY PÍSNÍ OLOMOUC
8. - 12. èervna 2005
Kontakt: Festa musicale Olomouc,
Slovenská 5, 772 00 Olomouc,
tel./fax: 585 227 878
e-mail: festamusicale@atlas.cz

Doporuèujeme návtìvu výstav:
ALOVA ZEMÌ
37. roèník celostátní výtvarné soutìe pro dìti a mláde od 3 do 18 let.
Vedoucí projektu PhDr. Jana Skarlantová.
Výstava je instalována v budovì Pedagogické fakulty, Celetná 13, Praha 1
od 8.12.2004 do 30. 3. 2005.
EXPO 2005 AICHI
od Bruselu 1958 po Aichi 2005, výstava èeského ateliérového skla
Nosticùv palác, Maltézské nám. 1, Praha 1,
kromì nedìlí do 18. 2. 2005.
Skupiny nad 10 osob mono objednat na tel.: 257 533 862.
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CYKLUS VÝTVARNÝCH SEMINÁØÙ
UMÌNOVÌDNÁ EXKURSE
28. kvìtna 2005, Praha
Kláter Na Slovanech - Emausy
a zaloení Nového Mìsta praského 1347/8
Lektor: Jakub Synecký.
Místo konání - kláter Na Slovanech.
Pøedpokládaná cena 80 Kè.
Závazné pøihláky do 16. 5. 2005

BARVENÍ PAPÍRU
A ZÁKLADY KNIHVAZBY
5. a 6. bøezna 2005, Praha
Lektor: Jiøí Lössl.
Místo konání: M Praha 6, Arabská ul.
Pøedpokládaná cena 700 Kè.
Závazné pøihláky do 21. 2. 2005
KERAMIKA RAKU
23. a 24. dubna 2005, Praha
Lektor: Marek Dias
Místo konání: M, Praha 6, Arabská ul.
Pøedpokládaná cena 800 Kè.
Závazné pøihláky do 11. 4. 2005

TÝDENNÍ KERAMICKÝ SEMINÁØ
pro zaèáteèníky a pokroèilé
2. - 8. èervence v Besednici
u Èeských Budìjovic.
Pøedpokládaná cena 2700 Kè.

TISK NA TEXTILU,
LEPTÁNÍ TEXTILU A BATIKA
14. a 15. kvìtna 2005, Praha
Lektorka: Milada Sobková.
Místo konání: M, Praha 6, Arabská ul.
Pøedpokládaná cena 700 Kè.
Závazné pøihláky do 2. 5. 2005

Vechny semináøe mají akreditaci MMT.
Závazné pøihláky posílejte na adresu:
NIPOS-ARTAMA, Zdena Synecká,
Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2,
e-mail: synecka@nipos-mk.cz,
www.nipos-mk.cz/artama

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
NA CYKLUS VÝTVARNÝCH SEMINÁØÙ
Jméno a pøíjmení: ..................................................................................................
Adresa: ..................................................................................................................
...........................................................

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

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

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

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

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

w
w
w
w

BARVENÍ PAPÍRU A ZÁKLADY KNIHVAZBY
KERAMIKA RAKU
TISK NA TEXTILU, LEPTÁNÍ TEXTILU A BATIKA
UMÌNOVÌDNÁ EXKURSE

(Zakrtnìte semináø, o který máte zájem.)
Datum:

Podpis:
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