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DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA

TVORBA - TVOØIVOST - HRA

12. celostátní dílna komplexní estetické výchovy
13. - 16. øíjna 2005, Jeviovice
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, spolupoøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku Praha, spolupráce: katedra výchovné dramatiky DAMU, Praha.
Kadoroèní tvùrèí díln, která je svou koncepcí a zamìøením výjimeèná, je urèena vedoucím kolektivù vech typù: dramatických, literárních, recitaèních, výtvarných, hudebních
(vèetnì dìtských pìveckých sborù), pohybových a taneèních, ale i pedagogùm rùzných
typù kol - M, Z, støedních kol a také pedagogùm a studentùm V pedagogického
i umìleckého smìru, uèitelùm ZU, vychovatelùm D a klubù, pracovníkùm CVÈ a DDM,
a vem ostatních, kteøí pracují s dìtmi a mladými lidmi a hledají inspiraci a nové podnìty.
Smyslem této celostátní dílny, která se koná u od roku 1992, je spoleènì hledat pøi praktických èinnostech styèné body mezi rùznými oblastmi tvoøivé hry s dìtmi a mládeí
a monosti jejich propojování i doplòování, ale souèasnì i hledání specifik jednotlivých
oborù. Dílny budou probíhat pod vedením zkuených odborníkù z celé republiky. Kadá
skupina je vedena vdy dvìma lektory - lektorem dramatické výchovy a lektorem dalího
oboru - výtvarné, hudební, pohybové/taneèní a literární výchovy. Jako kadý rok, i letos
se bude práce v dílnì odvíjet od spoleèného východiska - námìtu, který souvisí s místem
konání, jím je letos zámek Jeviovice, v jeho prostorách se bude dílna odehrávat.
Kurzovné pro úèastníky dílny: 1000 Kè (pro denní studenty a øádné èleny STD 20% sleva, tedy 800 Kè). Dílna je akreditována MMT pod èíslem: 29 430/2003-25-173.
Pøihláku zalete na adresu: Jaroslav Provazník, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P. O. BOX 12,
120 21 Praha 2, nebo na e-mailové adresy: std@drama.cz nebo artama.dc@nipos-mk.cz

PØIHLÁKA

na 12. celostátní dílnu Tvorba - tvoøivost - hra, 13. - 16. øíjna 2005, Jeviovice
Jméno a pøíjmení: .....................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................................
.................................................................

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

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

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

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

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

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

výtvarnou a dramatickou výchovu
pohybovou a dramatickou výchovu
hudební a dramatickou výchovu
literární a dramatickou výchovu

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

Datum:

Podpis:
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DÌTSKÁ SCÉNA 2005

34. celostátní pøehlídka dìtského divadla
Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù
10. - 16. èervna 2005, Trutnov
Z povìøení a za finanèního pøispìní MK a MMT poøádají NIPOS-ARTAMA, Sdruení
pro tvoøivou dramatiku a Dùm kultury Trutnov ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU.
Dìtská scéna je nejvýznamnìjí akce v ÈR v oblasti dramatické výchovy orientované
na inscenaèní práci s dìtmi. Zahrnuje pøedstavení nejzajímavìjích divadelních, loutkáøských a recitaèních inscenací dìtských souborù a nejzdaøilejí vystoupení dìtských recitátorù vybraná lektorskými sbory krajských pøehlídek, rozbory inscenací pod vedením odborníkù na divadlo a dramatickou výchovu a praktické semináøe zamìøené na vybrané
oblasti inscenaèní práce a dramatické výchovy.
Dìtská scéna je urèena vem zájemcùm o divadlo s dìtmi a dramatickou výchovu, vedoucím dìtských a mladých souborù, uèitelùm vech typù kol a dalích výchovných a vzdìlávacích institucí, studentùm umìleckých a pedagogických kol a fakult.
Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù se koná od 10. do 12. èervna 2005, Celostátní pøehlídka dìtského divadla spolu s praktickými semináøi pro dospìlé úèastníky bude
probíhat od 11. do 16. èervna 2005 (pøíjezd úèastníkù 10. èervna veèer).
Semináøe Dìtské scény jsou akreditovány MMT pod è. 31 660/2004-25-451. Uèitelùm tak mùe úèastnický poplatek uhradit kola z prostøedkù urèených na dalí vzdìlávání
pedagogù.

Pøehled seminárních tøíd pro dospìlé úèastníky:
Tøída A - Pøednes z perspektivy recitátora, porotce a pedagoga
Praktický semináø pro vechny zájemce o pøednes, a u v sólové èi kolektivní podobì.
Úèastníci vystøídají v prùbìhu semináøe nìkolik rolí. V rolích recitátorù budou mít monost
nastudovat zvolený text a na vlastní kùi zakusit, co to je pøednes. Zahrají si ale také
na porotce celostátní pøehlídky sólových recitátorù a provedou hodnocení a rozbor výkonù, pohovor s dìtmi a jejich doprovodem apod. V roli pedagogù spoleènì prokonzultují
texty, které by rádi nabídli svým svìøencùm. Zkuenìjí úèastníci zde dostanou monost
pracovat se zaèáteèníky. V rámci semináøe dojde také na pøípravu krátkého spoleèného
vystoupení. Souèástí bude také zamylení nad problematikou recitace jako popelky
v základních a støedních kolách (hledání cest k vìtímu prosazení a uplatnìní pøednesu
na kolách a monosti jeho vyuití a zaèlenìní do výuky).
Lektorka: EMA ZÁMEÈNÍKOVÁ, uèitelka a vedoucí dìtských a mladých souborù LDO ZU
Hradec Králové a Divadla Jeslièky, pedagog konzervatoøe Pardubice
Tøída B - Drama a folklor - africké inspirace
Svìt, ve kterém ijeme, ovládly moderní technologie. Ná ivot se postupnì automatizuje
a digitalizuje a z nás i z naich dìtí jako by se nìkdy stávaly naprogramované strojeèky.
Víc ne kdy døív bychom dnes potøebovali cítit skuteèný puls ivota, vrátit se k dávným
kulturám a integrovat je do naeho moderního ivotního stylu. Naím jediným pojítkem
s prastarými sociálními kulturami je folklor. Také africký folklor má svùj vnitøní autentický
náboj, který spojuje dávnovìk s dnením svìtem.
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Právì vztah starých pøíbìhù, písní a pøísloví k souèasnosti bude v centru zájmu semináøe.
Úèastníci budou hledat monosti folklorního materiálu pro pedagogickou práci s dìtmi
a mládeí i pro divadlo. Samozøejmou souèástí práce s africkým folklorem bude hudba,
rytmus a tanec.
Tlumoènice: Petra Kunèíková
Lektor: FRANK KATOOLA KAJENGURE, pedagog hudební výchovy, dramatické výchovy
a divadla, choreograf, zakladatel a umìlecký vedoucí Tender Talents Magnet School, Kampala (Uganda)
Tøída C - Co dovedou loutky
Praktická dílna pro vechny, kteøí mají chu objevovat obrovský potenciál, který skýtá loutkové divadlo pro práci s dìtmi a mládeí.
Spoleèná práce bude zahrnovat základní seznámení s druhy loutek a jejich pouitelností
v divadelní praxi s dìtmi a vytýèení dùleitých zákonitostí pøi høe s loutkami vycházejících
z nutné potøeby stylizovat (a zjednoduovat ve jménu srozumitelnosti). Hlavní náplní semináøe bude praktické ovìøení na malých inscenacích, vzniklých na základì improvizací s jednoduchými druhy loutek. Semináø se bude zabývat i ozvuèením tìchto etud a vùbec funkcí
zvuku v divadle loutek. Pøi tvorbì drobných pøedstavení si úèastníci ovìøí také své dramaturgicko-reijní schopnosti, protoe i tato sloka má zde svoje specifika. Vlastní hudební
nástroje, loutky èi pøedmìty vítány.
Lektor: JIØÍ VYOHLÍD, herec, muzikant a reisér, Divadlo DRAK Hradec Králové
Tøída D - Aby bylo co hrát aneb Kurz dramaturgie svépomocí
Semináø je urèen pro vechny, kteøí kadoroènì øeí otázku, co letos s dìtmi hrát a kde to
sehnat, a zároveò pro ty, kteøí moná jetì nesebrali odvahu zkusit si to napsat - zdramatizovat sami, ale pøece jen si u s tím nápadem v duchu tak trochu pohrávají. Semináø jim
nabídne pøíleitost ujasnit si, podle èeho vybírat literární pøedlohy, a vyzkouet rùzné dramatizátorské pokusy v rámci spolupráce na zvoleném prozaickém textu. Otevøena bude
i monost konzultací pro ty, kteøí u od mylenek postoupili k èinùm a mají vybranou vlastní literární pøedlohu, nebo u dokonce rozpracovaný scénáø.
Lektorka: IRINA ULRYCHOVÁ, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, Praha
Kurzovné:
600 Kè, studenti denního studia 500 Kè (zahrnuje poplatek za estidenní dopolední semináø, vstup na vechna pøehlídková pøedstavení a diskusní kluby, vstup na veèerní doplòkové programy).
Ubytování od pátku 10. 6. do ètvrtka 16. 6. si úèastníci uhradí zvlá podle nárokù na pohodlí,
v penzionu v cenì cca 200 Kè/noc, ve kolní tìlocviènì s vlastním spacím pytlem a podlokou za cca 40 Kè/noc.
Máte-li zájem pøihlásit se do nìkteré ze seminárních tøíd DS 2005, vyplòte peèlivì pøihláku a polete ji co nejdøíve, pokud mono do 15. kvìtna 2005 na adresu: Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 969 nebo
e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz, pøíp. faxem na è. 221 507 955.
Pøihláky pøijímáme do vyèerpání volných míst. V pøípadì, e poèet pøihláek pøekroèí limit stanovený pro jednotlivé tøídy, budeme pøi výbìru úèastníkù pøihlíet k datu doruèení
pøihláky a k údajùm o pøedchozích zkuenostech v oboru.
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ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na praktický semináø Dìtské scény 2005
10. - 16. èervna, Trutnov
Jméno a pøíjmení: ...........................................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................................
.................................................................... PSÈ: ..................................................
Datum narození: ........................................
Telefon domù: ............................................

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

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

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

kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi a mládeí: .....................................................
............................................................................................................................................
Absolvované semináøe a dílny dram. výchovy a dìtského divadla, event. studium:

Závaznì se pøihlauji do seminární tøídy (zakroukujte):
A - Pøednes z perspektivy recitátora, porotce a pedagoga
B - Drama a folklor - africké inspirace
C - Co dovedou loutky
D - Aby bylo co hrát aneb Kurz dramaturgie svépomocí
Uveïte náhradní monost pro pøípad, e by byla kapacita tøídy u pøeplnìna:
...........................................................................................................................................
Mám zájem o ubytování:
n v penzionu (pokoje s lùky)
n ve kole (v tìlocviènì s vlastním spacím pytlem a podlokou)
Datum:

Podpis:
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16. celostátní dílna støedokolské dramatiky a mladého divadla
20. - 23. øíjna 2005, Kulturní dùm Bechynì
Poøádají: NIPOS-ARTAMA, Sdruení pro tvoøivou dramatiku, obèanské sdruení Tatrmani
a Kulturní dùm Bechynì
Setkání støedokolských a mladých souborù z celé ÈR, které zahrnuje
pøehlídku inscenací zúèastnìných souborù
spoleèná povídání o pøedstaveních s vedoucími a èleny souborù a zkuenými
lektory
tvùrèí dílnu pro èleny a vedoucí souborù a dalí zájemce
vzájemnou výmìnu zkueností a inspiraci do dalí práce
Dílna je urèena pro mladé soubory (støedokolské a uèòovské skupiny, soubory ZU, DDM,
CVÈ, divadelní studia apod.), které mají chu prezentovat pøed svými vrstevníky výsledky
své divadelní práce, zároveò nahlíet do práce dalích souborù, spoleènì odkrývat pozadí
vzniku inscenací, nabízet i pøijímat inspirativní podnìty pro dalí práci.
Soubory, které mají o Nahlíení zájem, vyplní pøihláku a zalou ji do 17. èervna 2005
na adresu: Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, nebo
e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz, pøíp. faxem na è. 221 507 955.
K pøihláce pøiloí videozáznam pøedstavení na VHS, CD èi DVD (staèí i pracovní záznam
zachycující rozpracovanou inscenaci v souèasném stavu nebo pouze ukázku z pøedstavení).
Vítaná je i dalí dokumentace (charakteristika souboru a inscenace, scénáø, program atd.).
Pøiloené materiály na poádání vrátíme.
Nahlíení 2005 se zúèastní 6 - 8 souborù, které budou vybrány pøípravným týmem dílny
na základì inspirativnosti a kvality inscenace, technických parametrù, vìkového sloení
souboru (preferujeme 15 - 20 let), termínu doruèení pøihláky i dramaturgických kritérií.
Soubory se mohou pøihlásit i s nehotovou inscenaci - setkání jim mùe pomoci nalézt cestu k jejímu dokonèení.
Dílna bude otevøena i dalím zájemcùm - vedoucím dìtských souborù (i tìm, kteøí o práci
s mladým souborem zatím jen uvaují), pedagogùm støedních kol, studentùm a dalím.
Nabídka pro tyto úèastníky bude uveøejnìna v pøítím èísle Kormidla.
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PØIHLÁKA SOUBORU NA

2005

Název souboru: .......................................................................................................
Vedoucí souboru: .....................................................................................................
Kontaktní adresa:......................................................................................................
.............................................................

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

tel.: ......................................................

mobilní tel:..........................................

e-mail: ............................................................................
webová prezentace:........................................................
Název inscenace: ....................................................................................................
typ inscenace (pokuste se struènì charakterizovat):
autor: ...................................................

reie: ..................................................

hudba:..................................................

výprava: .............................................

dalí spolupráce: .......................................................................................................
........................................................................................................................................
poèet èlenù souboru: ............................

vìkové sloení souboru: ....................

pøedpokládaná délka pøedstavení: ...........................
èas na pøípravu scény / vyklizení scény: ................./.................
hrací prostor (popite a uveïte rozmìry scény, popø. pøilote plánek):

technické poadavky:

Datum:

Podpis vedoucího:
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA
PRO SOUÈASNOU KOLU

Kurz dramatické výchovy pro uèitele základních, støedních i mateøských kol a dalí
zájemce o dramatickou výchovu - øíjen 2005 - leden 2007
Poøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku, organizátor: Centrum tvoøivé dramatiky Praha, odborný garant a spolupráce: katedra výchovné dramatiky DAMU a NIPOS-ARTAMA.
Hlavní lektor: IRENA HOLEMÁ, uèitelka dramatické výchovy v Z Táborská, Praha 4, pedagog katedry primární pedagogiky PdF UK, Praha.
Ji tradiènì nabízí Sdruení pro tvoøivou dramatiku tøísemestrální kurz dramatické výchovy pro uèitele vech typù kol. Kurz je poøádán ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU a Centrem dìtských aktivit NIPOS-ARTAMA, tedy s institucemi, které
se dramatickou výchovou zabývají dlouhodobì a systematicky od poèátku 90. let.
Dramatická výchova je vedle výtvarné a hudební výchovy souèástí vzdìlávací oblasti Umìní
a kultura v Rámcovém vzdìlávacím programu pro základní vzdìlávání, a tak ji mohou koly
zaøadit jako samostatný pøedmìt do svých uèebních plánù. Kromì toho mají dramatickovýchovné metody a techniky bohaté uplatnìní - jak je to u øadu let obvyklé - také ve výuce
jiným pøedmìtùm (èeský jazyk a literatura, prvouka/vlastivìda, dìjepis, obèanská výchova...) a v práci s pøedkolními dìtmi. Nìkterým uèitelùm napomùe absolvování specializaèního kurzu i pøi pøípravì na vysokokolské studium dramatické výchovy.
Kurz je koncipován jako celek, z nìho si nelze vybírat jen nìkterá témata. Protoe základem výuky je praktická èinnost frekventantù, podmínkou absolvování kurzu je pravidelná
a aktivní úèast na dílnách a semináøích a na týdenním soustøedìní.
Cílem tøísemestrálního kurzu je uvést frekventanty pøedevím prostøednictvím praktických
aktivit (cvièení, hry, improvizace, plánování lekcí ) do dramatické výchovy a seznámit je
se základními principy tohoto oboru. Kurz je v první øadì zamìøen na osobnostní a sociální
rozvoj uèitele dramatické výchovy a rozvíjení jeho tvoøivosti. Dále je jeho cílem zprostøedkovat úèastníkùm orientaci v rùzných monostech aplikace dramatické výchovy a pomoci
jim pochopit místo dramatické výchovy v souèasné kole (dramatická výchova jako samostatný pøedmìt, dramatická výchova v podobì osobnostního a sociálního rozvoje, dramatickovýchovné metody ve výuce rùzným pøedmìtùm a v práci s pøedkolními dìtmi apod.).
Frekventanti kurzu si ve tøetím semestru tohoto kurzu od øíjna 2006 do ledna 2007 pøi praktických ukázkách své pedagogické práce budou moci vyzkouet nejen konkrétní postupy
práce, ale pod vedením lektorù se budou spolupodílet na rozboru ukázek svých kolegù.
Kurz trvá od øíjna 2005 do ledna 2007. Výuka probíhá ve dvanácti dvacetihodinových
blocích (1 hodina = 45 minut) vdy o víkendech (pátek veèer od 18.30 hod., sobota celý
den od 9.00 - 18.00, nedìle dopoledne od 9.00 do 13.00 hodin). Nedílnou souèástí je pìtidenní soustøedìní v Jièínì, které se bude konat tøetí týden v záøí 2006. Termíny prvních
ètyø setkání: 21. - 23. 10., 11. - 13. 11., 9. - 11. 12. 2005, 20. - 22. 1. 2006 (dalí termíny
budou vèas upøesnìny).
Podmínkou úspìného absolvování kurzu je pravidelná, nejménì vak pìtasedmdesátiprocentní aktivní úèast, písemné vyhotovení pøípravy alespoò na jednu lekci dramatické
výchovy a její realizace. Dalí podmínkou absolvování kurzu je úèast na pìtidenním soustøedìní v rámci celostátní dílny Dramatická výchova v Jièínì, kde seminaristé budou pracovat v dílnì, kterou si vyberou podle svého zájmu a zamìøení. Celkový rozsah tøísemestrálního kurzu je 295 hodin.
8

DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA

Místo konání kurzu: Centrum tvoøivé dramatiky, Arabská 681/20, Praha 6.
Kurz je akreditován MMT pod è. 29 430/2003-25-173, to znamená, e zamìstnavatel
mùe seminaristovi hradit kolné, pøípadnì i cestovné z penìz urèených na dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù.
Kurzovné: 3 000 Kè (12 víkendových setkání = 240 hodin).
(Pozn.: V cenì není zahrnuta platba za pìtidenní soustøedìní v Jièínì.)
Máte-li zájem absolvovat tento kurz dramatické výchovy, zalete vyplnìnou pøihláku nejpozdìji do 15. èervna 2005 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Jaroslava Provazníka,
Blanická 4, 120 00 Praha 2, e-mail: std@drama.cz nebo jaroslav.provaznik@damu.cz, fax:
221 111 052.
S pøípadnými dotazy se lze obrátit na Jaroslava Provazníka (tel. 221 111 052-3).

PØIHLÁKA

do tøísemestrálního kurzu Dramatická výchova pro souèasnou kolu - 2005/2007
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, kterým vyuèuji:
Datum:

Podpis:

DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE KOLE
11. celostátní dílna dramatické výchovy
15. - 21. záøí 2005, Jièín

Poøádají: Sdruení pro tvoøivou dramatiku, obèanské sdruení Ráj srdce Jièín a K-klub Jièín
Spolupráce: katedra výchovné dramatiky DAMU, NIPOS-ARTAMA a mìsto Jièín
Celostátní praktická dílna v Jièínì je - vedle semináøù poøádaných v rámci Dìtské scény nejvýznamnìjí kadoroèní akcí v oboru dramatické výchovy v ÈR. Je urèena pøedevím
pedagogùm a studentùm, kteøí se u setkali s dramatickou výchovou a kteøí chtìjí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat dalí podnìty a inspiraci pro práci s dìtmi
a mládeí - a u pùsobí na prvním, nebo druhém stupni Z, v mateøských kolách,
ve kolách støedních i na pedagogických, filozofických a umìleckých fakultách. Letoní
dílna nabízí tyto tøídy:
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1 - Byla jednou jedna tøída: Drama a storytelling
(lektor: RIVES COLLINS, vedoucí katedry divadla na Northwestern University, Evanston,
USA, odborník na divadlo a drama pro dìti, tvoøivé drama a storytelling, profesionální vypravìè; spoluautor - s Pamelou Cooperovou - knihy The Power of Story: Teaching Through
Storytelling; jeho dvì alba pro dìti a rodièe We All Have Songs, We All Have Stories a Lets
Fill Up The House, která nahrál s Julií Shannonovou, obdrela cenu Parents Choice Award;
ije v Northbrooku, Illinois, se svou enou Kirsty a dvìma mladými vypravìèi pøíbìhù Caitlin
a Ethan; nejnovìjím pøírùstkem, který urèitì rodinu obohatí o nové pøíbìhy, je nalezenec tìnì Gus)
Pavouk Anansi, prýmaø a hrdina západoafrických pøíbìhù, nás uèí, e písnièky nám byly
dány, abychom je zpívali, a pøíbìhy, abychom je vyprávìli. Dílna nám pomùe vyuít potenciálu, který nabízí storytelling pro práci s dìtmi a mladými lidmi. Budeme se zabývat hledáním
pøíbìhù vhodných k vyprávìní, zpracováním pøíbìhù tak, abychom se o nì mohli podìlit
s ostatními, umìním storytellingu, vyuíváním pøíbìhù jako odrazového mùstku pro dramatické aktivity (pro dramatizování a pro pøíbìhové drama) a hledáním moností, jak dìtem pomoci, aby ony samy dokázaly vyprávìt pøíbìhy. K práci v dílnì bude patøit humor, zpívání,
improvizování a vyprávìní pøíbìhù, protoe se budeme snait objevit, co toto dávné umìní
nabízí souèasnému svìtu.
2 - Dìjepis, literatura a dramatická výchova
(lektorka: IVA DVOØÁKOVÁ, støedokolský pedagog dìjepisu a dramatické výchovy a uèitelka literárnì-dramatického oboru ZU)
Jak oivit kolní dìjepis dramatickou výchovou? Jak v dramatických projektech pracovat
s historickou faktografií a archivním materiálem? Jak udret historickou vìrohodnost v takovém projektu? Jak strukturovat práci v projektech zamìøených na dìjepis? Jak vyuít metod
dramatické výchovy pøi výuce regionální historie? Jak mohou na dramatické projekty navazovat návtìvy výstav, muzeí, archivù? V semináøi se mùete setkat napø. s tìmito projekty:
Pozvánka do terezínského ghetta. Za èasù køíových výprav. Valdtejnùv Jièín. Velký Napoleon. S emigranty pøes oceán. Anebo jiné podle podnìtù úèastníkù kurzu.
3 - est dnù, est moností
(lektoøi: MARTINA VANDASOVÁ, uèitelka výtvarného oboru ZU Jílové u Prahy, a JAKUB
HULÁK, odborný pracovník Centra dìtských aktivit NIPOS-ARTAMA Praha pro dramatickou
výchovu, dìtské divadlo a dìtský pøednes, vedoucí dìtských a mladých divadelních souborù
v Centru tvoøivé dramatiky Praha)
Kadý den jeden spoleèný výlet naplnìný dramatickou hrou, improvizací, divadlem a souèasnì pozorováním okolního svìta a spontánní výtvarnou tvorbou. Kadý den jiná varianta
toho, jak se mohou výtvarné a dramatické aktivity smysluplnì prolínat, doplòovat a vzájemnì
obohacovat. To ve bez nárokù na dovednosti a zkuenosti úèastníkù v tom èi onom oboru.
4 - Spirála jako cesta
(lektor: JIØÍ LÖSSL, taneèník, performer, pedagog, organizátor, odborný pracovník Centra
dìtských aktivit NIPOS-ARTAMA pro scénický tanec, externí pedagog katedry výchovné dramatiky praské DAMU)
Tak, jako pøíval jarních vod dá øekám nezkrotnou sílu, tak, jako proud mladé mízy naplòuje
pupence starých stromù a k prasknutí tak, e zaènou tanèit køehkou krásou kvìtù, tak, jako
vítr unáí jemná prachová zrnka písku, aby svou vytrvalostí pøemístil duny v pouti, tak také
pracují jemné mechanismy spirály v naem tìle. A pokud se nám je podaøí zachytit, by jen
na chvíli, otevøou nám poznání nových moností pohybu naeho tìla: jak jej uívat,
aby se tìitì pøemisovalo v prostoru snadno a tie, jak s ním zacházet, aby tìlo mìnilo
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kvalitu pohybu se stejnou samozøejmostí, jako nae mysl promìòuje nae emocionální hnutí. Okamitì, bez rozmyslu, jako zákonitou reakci na podnìt. A je jedno, zda pøijde zevnitø,
nebo zvenèí.
Souèástí dílny je rovnì pøehlídka inspirativních pøedstavení dìtských divadelních souborù
a vystoupení dìtských sólových recitátorù, která se uskuteèní v sobotu 17. záøí 2005.
Ubytování pro úèastníky dílny: v hotelu Paøí, v motelu (chatky), v sokolovnì (improvizované spaní ve vlastním spacím pytli, sprchy s teplou vodou jsou zajitìny). Stravu a dopravu
si hradí kadý úèastník sám.
Kurzovné (v nìm je zahrnuto také ubytování):
- kurzovné seminaristù, kteøí budou ubytováni v hotelu Paøí (vèetnì èlenù STD): 2 500 Kè
- kurzovné seminaristù, kteøí budou ubytováni v motelu Rumcajs: 2 000 Kè (èlenové STD
a studenti: 1500 Kè)
- kurzovné seminaristù, kteøí budou spát v sokolovnì 700 Kè (èlenové STD a studenti: 500 Kè)
Akce je akreditována MMT pod è. 29 430/2003-25-173.
Máte-li o úèast v dílnì zájem zalete vyplnìnou pøihláku nejpozdìji do 15. èervna 2005
na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Jaroslava Provazníka, Blanická 4, 120 00 Praha 2,
e-mail: std@drama.cz nebo jaroslav.provaznik@damu.cz, fax 221 111 052. S pøípadnými
dotazy se lze obrátit na Jaroslava Provazníka (tel. 221 111 052-3).

PØIHLÁKA

k úèasti na 11. celostátní dílnì dramatické výchovy ve kole
15. - 21. záøí 2005, Jièín
Jméno a pøíjmení: .....................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................................
.................................................................

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

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

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

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

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

kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi a mládeí: .................................................
..................................................................................................................................
Pøihlauji se do tøídy (zakroukujte tøídu, o kterou máte zájem):
1 - Byla jednou jedna tøída: Drama a storytelling
2 - Dìjepis, literatura a dramatická výchova
3 - est dnù, est moností
4 - Spirála jako cesta
Mám zájem o ubytovávání:
n v hotelu Paøí

n v motelu Rumcajs

Datum:

Podpis:
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KLUB SBORMISTRÙ

LETNÍ TÝDENNÍ SEMINÁØ KLUBU SBORMISTRÙ
9. - 16. èervence 2005, Tachov
Poøádá: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Tachovským dìtským sborem a ZU Tachov
Lektoøi: Eva einerová - metodika práce s dìtským sborem, Svatava ubrtová - základy
pìvecké výchovy, Marek Valáek - práce se sborem, dirigování, Jaroslava Macková repertoár dìtského sboru.
Semináø má akreditace MMT è. 29 429/2003-25-172.
Pøedpokládaný úèastnický poplatek cca 3 400 Kè zahrnuje ubytování, stravování a kurzovné. (V pøípadì vìtího poètu pøihláených je moné, e cenu úèastnického poplatku
budeme moci sníit.) Pøihláku zalete nejpozdìji do 13. 5. 2005 na adresu: Lea ebeová, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967, e-mail:
sebesova@nipos-mk.cz. Upozornìní: V pøípadì pozdního odhláení ze semináøe Vám bude
úètován stornopoplatek ve výi náhrady vzniklých nákladù.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

Letní týdenní semináø klubu sbormistrù
9. - 16. èervence 2005, Tachov
Jméno a pøíjmení: .....................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................................
.................................................................

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

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

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

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

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

Úèastnický poplatek uhradím (nejpozdìji do 1. 7. 2005):
n pøevodem na úèet
(po obdrení Vaí pøihláky Vám zaleme dopis s èíslem naeho
bankovního konta a pøidìleným variabilním symbolem)

n zalete sloenku
n fakturu zalete na adresu: ..............................................................................
Pokud neádáte ubytování nebo stravování, uveïte to prosím zde:
Datum:

Podpis:

PODZIMNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ
4. - 6. listopadu 2005, Hradec Králové
Poøádá: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Královéhradeckým dìtským sborem Jitro.
Pøihláku a dalí podrobné informace uveøejníme v Kormidle è. 2/2005.
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FESTIVALY A SOUTÌE

XVIII. PRASKÉ DNY SBOROVÉHO ZPÌVU
29. øíjna - 1. listopadu 2005, Praha
Kontakt: A. Kolerová, tel.: 222 512 688,
e-mail: koslerova@bohemiaticket.cz

JARO SE OTVÍRÁ - 10. roèník festivalu
s cenou Zdeòka Lukáe
29. dubna - 1. kvìtna 2005, Kromìøí
Kontakt: Jaroslava Modrochová,
Iva Daòková, NIPOS-ARTAMA,
Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 961, fax: 221 507 955,
e-mail: artama@nipos-mk.cz

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DÌTSKÝCH
A MLÁDENICKÝCH SBORÙ 2005
4. - 6. listopadu 2005, Pardubice
Kontakt: Gabriela Gutwirthová, KD Dubina,
tel.: 604839495, 466 262 775, 466 265 461,
fax: 466265462, e-mail: kddubina@quick.cz;
kddubina@atlas.cz

MALÍ ZPÌVÁÈCI
Festival pøípravných dìtských sborù
27. - 29. kvìtna 2005, Liberec
Kontakt: Severáèek, ZU Frýdlantská 19,
460 00 Liberec, tel.: 485110277,
fax: 485110192

FESTIVAL ADVENTNÍ
A VÁNOÈNÍ HUDBY
15. roèník mezinárodního festivalu
s cenou Petra Ebena
24. - 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

PUBLIKACE

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

Alena Tichá
Hlasová výchova v dìtském sboru
prostøednictvím her a motivací
Metodické studie pro sbormistry, pedagogy a studenty.
Z obsahu: Nìkolik poznámek k výuce
hlasové výchovy pomocí her a motivací, Otázky, které by si mìl sbormistr
poloit, Pøíprava hudebnì a pìvecky
zaostávajících dìtí pro vstup do sboru,
Dìlení podle projevù a pøíèin nezpìvnosti, Náprava nezpìvnosti, Námìty
pro hry a motivace, Uvolòovací a aktivizaèní hry, Cviky a hry upevòující návyk pìveckého drení tìla, Vliv pìvecké techniky na èistotu intonace, Nìkteré pøíèiny chybného pìveckého projevu, Bibliografie. (100 str., 35 Kè)

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL A SOUTÌ
PÌVECKÝCH SBORÙ Bohuslava Martinù
1. - 4. èervence 2005, Pardubice
Kontakt: prezident Vlastislav Novák,
øeditel Miroslav Støíteský,
tel.: 466500764, 602491967, fax: 466501146,
e-mail: info@fbm.cz; conservatory@supce.cz
www stránky: http://www.fbm.cz
6. ROÈNÍK MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
HUDEBNÍHO ROMANTISMU
7. - 9. øíjna 2005, Vlachovo Bøezí
Kontakt: Jaroslava Modrochová,
Iva Daòková, NIPOS-ARTAMA,
Blanická 4, 120 12 Praha 2,
tel.: 221 507 961, fax: 221 507 955,
e-mail: artama@nipos-mk.cz

Emil Hradecký
Sbory a sborky pro kluky a holky
Sborník zahrnuje písnì pro mení dìti,
rytmicky výrazné písnì i nároènìjí
sbory pro starí dìti. (53 str., 65 Kè)
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PØEHLÍDKY n FESTIVALY
DÍLNY n SEMINÁØE
Seminární pobyt na Celostátní pøehlídce Kutná Hora 2005

20. - 24. kvìtna 2005
Abyste mohli být u toho, kdy se prezentuje to nejzajímavìjí, co dìtský scénický tanec
v tomto roce pøinesl, nabízíme vám monost seminárního pobytu na XXII. celostátní pøehlídce dìtských skupin scénického tance Kutná Hora 2005. Seminární pobyt zahrnuje ubytování, stravování, svìtelnou a kompozièní dílnu a volný vstup na vechny programové
èásti pøehlídky (dva pøehlídkové a dva výchovné koncerty, komorní divadélko, zahajovací
koncert, veèerní pohádku pro dìti, diskusní kluby, pøednáka a videosemináø pro pedagogy
a seminaristy se zamìøením na svìtelný design, spoleèenský veèer). V seminárním pobytu není zahrnuto pojitìní a cestovní náklady. Omezený poèet míst (max. 20 seminaristù).
Cena ètyødenního seminárního pobytu: 1 000 Kè.
Závazné pøihláky odesílejte nejpozdìji do 20. dubna 2005 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jiøí
Lössl, Blanická 4, P.O.BOX. 12, 120 21 Praha 2, e-mail: lossl@nipos-mk.cz, tel.: 221 507 967.

Hudba hraje, i kdy nezní - Varnsdorf 2005

10. - 13. èervna 2005
VII. roèník otevøeného celostátního festivalu scénického tance Tanambourrée 2005 probìhne v prostøedí netradièních exteriérù i interiérù mìsta Varnsdorf (parky, nádvoøí ZU,
lokality v povodí øeky Mandavy a dalí). Festival je urèen vem jednotlivcùm i skupinám,
kteøí rozvíjejí formy scénického tance a taneèního a pohybového divadla a mají chu objevovat, nacházet a rozvíjet nové formy a výrazové prostøedky ve své práci v netradièních
prostorách. Lektorský sbor: Jana Sýkorová, Zita Pavlitová, Anna Caunerová, Katarína
Mojiová, Jiøí Lössl, Petr Major, Vladimír Burian. V pøíjemném pøátelském prostøedí budeme spoleènou prací, vzájemnou inspirací a výmìnou zkueností hledat jak zaujmout ty, co
jetì netanèí. Vyvrcholením bude pøedstavení scénického tance v mìstském divadle, odpolední selost na Hrádku a komponovaná veèerní pøedstavení v exteriérech mìsta. Úèastníci se mohou sami rozhodnout, ve které èásti festivalu pøedstaví svou tvorbu. Úèast na
festivalu není vìkovì omezena.
Pøihláky a podrobné informace: Jarmila enová, øeditelka ZU Varnsdorf, tel.: 412 372 323,
e-mail: zusvarnsdorf@tiscali.cz

Tanec, tanec

na poèátku léta - Ústí nad Orlicí 2005

2. - 6. èervence 2005
Tradièní letní dílna scénického tance v Ústí nad Orlicí je urèena vem, kteøí chtìjí získat
nové znalosti z oblasti souèasných taneèních technik. Kadý úèastník bude zaøazen do samostatné tøídy (max. 20. lidí v jedné tøídì) a takto bude absolvovat ètyøi lekce dennì.
Vyuèovat budou: MARIE KINSKI - taneènice a pedagoka, která pùsobila v øadì zahranièních taneèních a divadelních spoleèností, pøedevím ve Francii. Vyuèuje na taneèní konzervatoøi Duncan Centre. Povede semináø zamìøený na propojení kineziologie a souèasné
Limón techniky. První èást semináøe zaèíná na podlaze, taneèník se soustøeïuje na sebe
a své tìlo. Cestou pokusù hledá procítìní a uvìdomìní si vech èástí tìla. Hledá a nachází
monosti pouití kineziologie v tanci. Druhá èást semináøe je vìnována Limón technice,
kde pracuje s principy, jejich základy tvoøí pøedevím: pád a zastavení, spirála a vychýlení
z osy. Závìr tvoøí improvizace.
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ANNA SEDLAÈKOVÁ - slovenská taneènice a choreografka, která pedagogicky pùsobí
na katedøe tance bratislavské VMU. Pracovala na mnohých taneèních projektech
na Slovensku, v USA a v Holandsku. V technických hodinách se zamìøuje na aplikaci zákonitostí vývojového pohybového øetìzce v souèasném tanci s vyuitím struktury a principù
techniky Merce Cunninghama. V centru jejího zájmu je i výuka pohybové improvizace
ve spojení s prací hlasu.
MARTIN VRANÝ - taneèník, pedagog, choreograf. Tanèil v BDT Bratislava, Volksoper Wien,
Rui Horta - Stage Works Mnichov, Robert Poole - Státní divadlo Linz. Pøi výuce vychází
z rùzných elementù tance. Buduje silnou techniku, podporuje kreativitu a objevuje tìlo.
Souèástí letní dílny scénického tance v Ústí nad Orlicí je i bohatý doprovodný program a monost
vystoupit na jednom z veèerních pøedstavení i pro vás nebo vai taneèní skupinu.
Pøihláky a podrobné informace: Kvìta Stárková, Klubcentrum Ústí nad Orlicí, tel.:
465 521 047, e-mail: klubcentrum@ustinadorlici.cz

Stepaøské prázdniny nejen pro stepaøe - Luany 2005

2. - 9. èervence 2005
Týden intenzivních pohybových lekcí, kde vedle stepu pro pokroèilé bude i step pro zaèáteèníky, základní pohybové techniky (body building, jazz, moderna, klasika atd ) a lekce doplòkových technik (swing, akrobacie, pantomima, irské tance, hip-hop atd ). Lekce pro pokroèilé
povede ISABELLE GIRAULT z Francie. Pro vechny zájemce jsou veèerní lekce repertoáru
skupiny ZIG - ZAG. Semináø o historii stepu povede zahranièní host.
Pøihláky a podrobné informace: Zdenìk Pilecký, studio ZIG - ZAG, Vlastina 11/531,
161 00 Praha 6, tel.: 220 563 459, mobil: 603 954 074, e-mail: studio@zig-zag.cz

Letní kola Tance - Èeská Skalice 2005

16. - 22. èervence 2005
Intenzivní taneèní týden se zahranièním lektorem NICKEM HOBSSEM (Velká Británie),
který toho èasu pùsobí v prestiním evropském souboru v Menzu (SRN). Bude vyuèovat
3 lekce dennì (2 technické - moderní tanec, 1 kreativní), 4. lekci povede èeský lektor.
Pøihláky a podrobné informace: Jaroslav Langmaier, Národní 30, 110 00 Praha 1, tel.:
224 947 335, mobil: 608 702 972, e-mail: jaro-faro@quick.cz

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

seminárního pobytu na Celostátní pøehlídce Kutná Hora 20. - 24. kvìtna 2005
Jméno a pøíjmení: ..............................................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................................
.................................................................

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

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

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

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

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

Zavazuji se, e kurzovné zaplatím v plné výi pøi prezenci dne 20. kvìtna 2005 v Mìstském
Tylovì divadle v Kutné Hoøe.
Datum:

Podpis:
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VZDÌLÁVACÍ PROGRAMY 2005/2006
Programy jsou pøipravovány k akreditaci MMT v programu Dalího vzdìlávání pedagogických pracovníkù, jsou odbornì garantovány NIPOS-ARTAMA Praha. Jsou víkendové,
probíhají jedenkrát v mìsíci, zpravidla desetkrát roènì. Absolvent skládá závìreèné zkouky,
za které mu po úspìném sloení pøísluí OSVÌDÈENÍ MMT.

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

Vzdìlávání je urèeno pøedevím pro zaèínající pedagogy, kteøí hledají, jak formou hry
a øíkadel najít cestu k dítìti (uèitelky ZU, uèitelky M, uèitelky prvního stupnì Z, vedoucí taneèních souborù, cvièitelky, lektorky a instruktorky zájmových skupin). Cílem je vést
lektora pohybové výchovy k samostatné tvorbì v oblasti scénického tance. Z obsahu výuky: základy rytmické výchovy, hudebnì-pohybová výchova, základy pohybové výchovy,
dìtské pohybové hry v lidovém tanci, pohybová dílna, základy lidového tance, základy
taneèní gymnastiky, základy techniky Kniazeva, kontaktní a pohybová improvizace, základy choreografie, práce s pohybem (prostor, kompozice, svìtlo, zvuk), vèetnì metodik
a teoretických pøednáek z oblasti pedagogiky, psychologie, anatomie a traumatologie.
a) Ostrava - záøí 2005 a èerven 2006 - taneèní sál Lidové konzervatoøe
Pøihláky a podrobné informace: Kateøina Maceèková, Karla Tomana 3, 709 00 Ostrava,
telefon: 596 626 763, mobil: 728 103 742, e-mail: k.maceckova@atlas.cz
b) Zlín - záøí 2005 a èerven 2006 - taneèní sál Centra volného èasu Domino
Pøihláky a podrobné informace: CVÈ Domino, Leona Hozová, Santrainy 4224, 760 01
Zlín, telefon: 577 218 708, e-mail: domino@domino-zlin.cz
c) Rychnov u Jablonce nad Nisou - záøí 2005 a èerven 2006 - taneèní sál Pohybového studia Magdaléna
Pøihláky a podrobné informace: TS Magdaléna, Ludmila Rellichová, Lièí jámy 139, 468 02
Rychnov u Jablonce nad Nisou, mobil: 602 963 574.

2. Souèasné pohybové trendy scénického tance

Taneèní pedagog má v souèasné dobì nejednu pøíleitost získat vìdomosti a dovednosti
na rùzných semináøích a dílnách. Informace tohoto typu jsou vak pouze povrchní, bez monosti hlubího poznání principù a metodiky. V nejlepím pøípadì má lektor anci dotknou
se základních pohybových principù, ani má monost vytvoøit u frekventantù pohybové
stereotypy a návyky a vìdomí o jejich funkci, smyslu, vývoji a smìøování. Právì tuto problematiku chce øeit pravidelné setkávání s konkrétním pedagogem a jeho konkrétním pohybovým systémem v úzkém vymezení pojmu oboru scénický tanec.
a) Praha - záøí 2005 a èerven 2006 - taneèní sál v základní kole E. Destinové
Lektoøi: Zuzana a Milan Kozánkovi (SR). Zamìøení na souèasnou techniku, kontaktní improvizaci, tanec s partnerem a kompozièní tvorbu.
Pøihláky a podrobné informace: 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
b) Ostrava - záøí 2005 a èerven 2006, taneèní sál ZU Sokolská
Lektorka: Anna Sedlaèková (SR). Aplikace vývojových pohybových vzorcù na tanec, souèasná technika a kompozice.
Pøihláky a podrobné informace: ZU Sokolská, Alena Skupinová, Sokolská 15, 702 00
Ostrava, tel.: 596 110 185, mobil: 723 491 821, e-mail: zus-sokolska@quick.cz
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c) Ústí nad Orlicí - kvìten 2005 a duben 2006 - taneèní sál ZU
Lektorka: Lucie Klosová. Kompozièní tvorba, partnerská spolupráce a souèasná technika
s uitím Forsythovy metody.
Pøihláky a podrobné informace: ZU Ústí nad Orlicí, Zlatue Bartoová, Smetanova 1500,
562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 465 569 550, e-mail: zus.uo@tiscali.cz
d) ïár nad Sázavou - kvìten 2005 a duben 2006 - taneèní sál ZU
Lektorka: Marta Poláková (SR). Uchopení taneèní improvizace jako nástroje rozvíjení tvoøivosti taneèníka po stránce kompozièní, vèetnì metodické a teoretické koncepce v procesu
výuky.
Pøihláky a podrobné informace: NIPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl, Blanická 4, P. O. Box. 12, 120 21
Praha 2, tel.: 221 507 967, e-mail: lossl@nipos-mk.cz

3. Metodika stepu - Praha

Lektor: Zdenìk Pilecký
Výukový semestr (est víkendových semináøù) seznamuje systematicky se základními typy
úderové techniky a s jejich zavedenými vazbami. Ke kadému semináøi je zpracován písemný podklad. Metodický postup tohoto programu se pøidruje jedné z nejnovìjích amerických publikací - A Tap Dance Guidebook for Rhythm Explorers THE SOULS OF YOUR
FEET autorky Acii Gray, která je pøeloena do èetiny.
Pøihláky a podrobné informace: Taneèní studio ZIG-ZAG tap a swing, Zdenìk Pilecký, Vlastina 11/531, 161 00 Praha 6, tel.: 220 563 459, mobil: 603 954 074, e-mail: zig-zag@volny.cz

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na celoroèní vzdìlávací program 2005/2006
Jméno a pøíjmení: .....................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................................
.................................................................

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

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

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

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

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

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

Podpis:

Uzávìrka pøihláek do 15. èervna 2005.
Informace o zveøejnìných aktivitách na uvedených kontaktech, nebo NIPOS-ARTAMA, Jiøí
Lössl, P. O. BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, e-mail: lossl@nipos-mk.cz, tel.: 221 507 967,
www.nipos-mk.cz/artama
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FOLKLORNÍ FESTIVAL
Pardubice - Hradec Králové
3.- 5. èervna 2005

Poøadatel: NIPOS-ARTAMA z povìøení MK, Hradecká kulturní a vzdìlávací spoleènost,
Kulturní dùm Dubina Pardubice
Spolupráce: Sdruení pro dìtskou taneèní tvoøivost Praha
Úèinkující soubory: Oravan Niná, Gaudeamus Praha, Jaroovci Mìlník, Ostravièka Frýdek Místek, Kohoutek Chrudim s muzikou Karmazín, Dupák Hradec Králové, Doubek Hradec Králové, Baldrián Pardubice, Radost Pardubice, Kvítek Hradec Králové
Dìtské soubory: Èervánek Hradec Králové, Holoubek Pardubice, Marcipánek Pardubice
Perníèek Pardubice.

FOLKLORNÍ KONCERTY - OHLASY FESTIVALU V PRAZE
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA a SDTT Praha
Termín: prosinec 2005
Nabídka festivalu bude jako kadoroènì rozíøena o folklorní koncerty. Pøedstaví se vybrané soubory - úèastníci festivalu - ve scénických poøadech a vybrané choreografie pøedních folklorních souborù z Èech, Moravy a Slezska.

CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA
DÌTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORÙ
11. - 13. èervna 2005, Jihlava

Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, DKO, s. r. o. JIHLAVA, spolupráce: SDTT Praha
Cílem pøehlídky je nesoutìní formou prezentovat rùzné formy a zpùsoby výchovné a umìlecké práce dìtských folklorních souborù a skupin z Èech, Moravy a Slezska. Vytvoøit prostor pro pøedávání zkueností, vzájemnou inspiraci a kontakty dìtí i vedoucích, a tím pøispìt k dalímu rozvoji tohoto oboru. Pøedpokládaný poèet úèinkujících: 14 souborù vybraných k postupu z krajských kol, která probíhají od bøezna do kvìtna 2005.
Kontakt a informace o uvedených akcích: Jana Rychtová, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4,
120 00 Praha 2, tel.: 221 507 965-4, e-mail: rychtova@nipos-mk.cz.

PUBLIKACE
Jiøina Mlíkovská: Tance, palíèky, kytice
...Bohatá divácká, umìlecká zkuenost, mimoøádná vnímavost a naprostý nedostatek osobní závisti umoòují Jiøinì Mlíkovské ocenit jedineènost a invenci v zacházení
s folklorními prvky v dílech irokého umìleckého spektra a rùznorodého umìleckého
zázemí, v dílech svých uèitelù, souèasníkù, ákù i dalích tvùrcù nejmladí generace
bez rozdílu jejich profesionálního zaøazení. (D. Gremlicová o knize J. Mlíkovské:
Tance, palíèky, kytice) 110 Kè.
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MIMOØÁDNÁ AKCE

NÁRODOPISNÁ SLAVNOST V KINSKÉHO ZAHRADÌ V RÁMCI
110. výroèí Národopisné výstavy èeskoslovanské
21. - 22. kvìtna 2005

Místo konání: Letohrádek a zahrada Kinských v Praze na Smíchovì
Poøadatelé: Národopisné oddìlení Národního muzea, NIPOS-ARTAMA, SDTT Praha
Blíí se 110. výroèí Národopisné výstavy èeskoslovanské, která se v roce 1895 stala nejenom kulturnì politickou akcí dalekosáhlého významu, ale pøinesla i první teoretické a metodologické úvahy o etnografii a folkloristice, ovìøila postupy sbìratelských a soupisových
prací a pøispìla k zaloení jednoho z prvních národních národopisných muzeí ve støední
Evropì. I po 110 letech se ukazuje potøeba stále se vracet k jednotlivých zámìrùm
a projektùm a pomìøovat je s dosaenými výsledky. Pøipomenutí 110. výroèí této evropsky
pozoruhodné akce v roce 2005 bude mít aktuální význam.
Úèinkují soubory: Hlubina Ostrava, Vycpálkovci Praha, muzika Rozmarýnek Praha, Jaroovci Mìlník, Kohoutek Chrudim s muzikou Karmazín, Olava Uherský Brod, Mladina Plzeò, Krunohor Chomutov.

UPOZORÒUJEME VÁS NA DVÌ VÝTVARNÉ AKCE
VLADIMÍR HOLAN, NOÈNÍ HLÍDKA SRDCE
Výstava k 100. výroèí narození básníka
29. èervna - 31. øíjna 2005 - Letohrádek Hvìzda, Praha

Památník národního písemnictví poøádá tuto výstavu se zámìrem seznámit irí
kulturní veøejnost s básnickým odkazem Vladimíra Holana. Jeho dílo svým mylenkovým významem pøesáhlo ve své dobì zdejí literární kontext. Je jedním z vzácných
dìl èeského básnictví, v nìm jsou osobitì ztvárnìna obecnì lidská témata
a existenciální výraz jeho básní je plnì vøazuje jak do kontextu svìtové literatury, tak
do ivé reflexe souèasnosti.
Výstava rekapituluje aktuální význam Holanovy poezie a pokouí se ji pøiblíit dnením ètenáøùm prostøednictvím souboru tradièních i velmi souèasných vizuálních obrazù. Dobový horizont Holanových sbírek reflektují klasické malíøské obrazy nebo
kresby, fotografie, ale i filmový dokument. Nadèasový a souèasný kontext autorovy
poezie aktualizuje na výstavì tvorba mladých tvùrcù. Bohatý program doprovodných
vzdìlávacích aktivit se bude snait pøiblíit Holanovo dílo i dìtským návtìvníkùm.

BENÁTKY A BIENÁLE
Upozoròujeme výtvarné pedagogy, vedoucí výtvarných kroukù, studenty
výtvarné výchovy a dalí zájemce o výtvarné umìní na to, e v záøí 2005
probíhá v italských Benátkách Bienále souèasného výtvarného umìní, pøehlídka
nejmodernìjích trendù svìtového výtvarného umìní.
O informace se obrate na cestovní kanceláøe, které zájmovým skupinám
i studentùm nabízejí výrazné slevy. Pøípadnì na AVP.
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PROMÌNY CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKY
VÝTVARNÝCH PRACÍ DÌTÍ A MLÁDEE
11. celostátní pøehlídka výtvarných prací dìtí a mládee
8. øíjna - 6. listopadu 2005 v Èeském Krumlovì

Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá Národní informaèní a poradenské støedisko pro kulturu, útvar ARTAMA, ve spolupráci s OS Krumlovská inspirace,
správou Státního hradu a zámku v Èeském Krumlovì a STD.
Pøehlídky se týkají hned tøi zmìny najednou:
ü nebude se konat v Jihlavì, ale v Èeském Krumlovì
ü téma pøehlídky není jako v minulých letech jednoznaènì definováno, ale prùbìnì se utváøí
ü vedle zaslání vlastních prací dìtí bude tìitìm prezentace jejich digitální podoba.
V následujícím textu vás seznámíme s nejdùleitìjími body koncepce promìnìné Jihlavy v Èeský Krumlov 2005 a budeme rádi, pokud i vy se rozhodnete pøehlídky zúèastnit.
Do 1. èervna je jetì èas.
Poslání pøehlídky Èeský Krumlov 2005
n podporovat pedagogické pøístupy, které vìdomì podporují a rozvíjejí tvoøivý potenciál
osobnosti dítìte, a to jak v roli tvùrce, tak vnímatele a interpreta
n podporovat systematickou práci umoòující prostøednictvím projektù vzájemnou výmìnu vizualizovaných zkueností nejen jednotlivcù, ale i nejrùznìjích komunit
n vytváøet vztah k umìní a kultuøe jako k nezastupitelné souèásti lidské existence; chápat
umìní jako proces specifického poznání a komunikace, v nìm informace o provázanosti
vnìjího a vnitøního svìta nelze formulovat a sdìlovat jinými ne umìleckými prostøedky, zejména prostøedky výtvarného umìní
n uívat jazyka umìní, zejména jazyka souèasného výtvarného umìní, jako dynamického prostøedku k vyjadøování osobních proitkù a svého aktivního pøístupu k realitì
n utváøet pozitivní vztah k rùznorodým kulturním hodnotám souèasnosti i minulosti
na základì porozumìní, tolerance, ale i kritiènosti ; vytváøet osobní postoj k výtvarnému
umìní souèasnosti i minulosti na základì hledání dostupných pramenù, materiálù
a dokumentace vèetnì návtìv výstav
n probouzet odvahu a chu k experimentování s prostøedky výtvarného umìní a ostatních
druhù umìní k vyjádøení vlastních mylenek a tvùrèích zámìrù
n podporovat aktivní podílení se autora (áka) na podobì prezentace výsledkù vlastního tvùrèího procesu a hledat alternativní pøístupy i zpùsoby k dokumentaci a prezentaci projektù
Téma pøehlídky
Obdobnì jako v minulých létech nabízíme inspirující tematický obsah, ten vak není pøedem jednoznaènì vymezen, ale postupnì se utváøí vemi zúèastnìnými. Pro 11. roèník
byly voleny pojmy: obrazová komunikace, interpretace obrazu, sí (struktura), virtualita,
interaktivita.
Uvedené pojmy ve svém celku i samostatnì postihují rysy novì odhalovaného svìta (èi
svìta odhalovaného v nových souvislostech), který do naeho ivota pøináí vpád nových
informaèních a komunikaèních technologií, s dùsledky v promìnì komunikaèních (a v irím ohledu i spoleèenských) vztahù, v promìnì zpùsobù poznávání svìta, v promìnì uspoøádávání poznatkù a jejich oceòování, v promìnì kvality tìchto poznatkù.
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Souèasné vzdìlávání je nuceno se s touto promìnou zaèít vyrovnávat, je tedy tøeba
zjistit, zda a jak ji mùe reflektovat i výtvarná výchova.
Cílem postupnì utváøeného tématu by mìlo být vyvolání pozornosti k ivotním zkuenostem, získávaným v souvislosti s nástupem tìchto mylenkových obsahù. Nemìlo by
ale být redukováno na pøímé návrhy námìtù dìtských prací, ani spojováno pouze s uitím
nových informaèních a komunikaèních technologií.
Pro utváøení a zpøesòování tématu pøehlídky jsme jako podnìtnou shledali monost
uspoøádat elektronickou konferenci, která by nám vem pomohla hledat nejrùznìjí zpùsoby uchopení obsahu klíèových pojmù: obrazová komunikace, interpretace obrazu,
sí (struktura), virtualita, interaktivita. Elektronická konference má název Èlovìk v síti
a je zveøejnìna na: http.konference.vuppraha.cz. Zde je podrobný návod jak se konference
úèastnit. Probíhá prùbìnì a kdokoliv, kdo bude chtít pøispìt svým vlastním textem, pøípadnì doporuèit literaturu èi jen se podìlit o své vlastní postøehy a zkueností pøi práci
s dìtmi v nejrùznìjích oborech, uveøejnit citace z odborné literatury i beletrie, které
se k tématu vztahují, odkazy na dalí inspiraèní zdroje a internetové stránky, se kdykoliv
mùe pøihlásit. Zapojit se mohou i áci a studenti.
Principy úèasti
Pøehlídka je pøehlídkou práce uèitelù, nikoli schopností dìtí. Znamená to, e roli v pøijímání
a výbìru dìl pro pøehlídku nehraje primární roli estetická úèinnost dìtských prací,
ale kvality, jakých v realizaci projektu dosáhl pøihláený vyuèující.
Obsahem pøehlídky je najít a propagovat metody tvùrèí 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 vést
tak, aby na nì dokázalo samostatnì a tvoøivì reagovat.
Pøístupy k tvùrèí práci by mìly:
ü Vycházet z obsahu, který jsou dìti schopny pochopit a k jeho naplnìní dokáí samy
dospìt. Nikoliv z pøedem daného výtvarného principu, ani by se k nìmu nemìlo
za kadou cenu smìøovat.
ü Uplatòovat irokou kálu prostøedkù, nejen umìleckých, ale i bìnì uívaných
v médiích a v komunikaci, avak nikoliv ve formì mediálnì a komunikaènì obvyklé.
Promìna a rùznorodost uplatòování prostøedkù by mìla vycházet z narùstající zkuenosti samotných dìtí.
ü Pomáhat dìtem uchopit vjemy, záitky, pojmy, zkuenosti a poznatky a to i ty, které
jim byly dosud neznámé, nebo které si neuvìdomovaly.
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.
Organizaèní pokyny:
Od 1. dubna 2005 jsou vechny potøebné informace vèetnì pokynù k obeslání pøehlídky
na adrese: www.nipos-mk.cz/krumlov a www.eduart.cz. Dotazy na tel. 221 507 966, Zdena Synecká, e-mail: synecka@nipos-mk.cz. Výtvarné práce ve fyzické podobì posílejte
do Èeského Krumlova od 1. èervna do 15. èervence 2005 na adresu: Pohádkový dùm,
Radnièní 29, 381 01 Èeský Krumlov s poznámkou Výtvarná pøehlídka. Do zásilky vlote
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evidenèní list. Poøadatel si vyhrazuje právo na vystavené práce po dobu výstavy a repríz.
Práce nelze posílat zpìt. Po skonèení poslední reprízy budou vedoucí kolektivù seznámeni s termíny, kdy a kde bude moné práce vyzvednout.
Ve dnech 7. - 9. øíjna 2005 probìhne pøi pøíleitosti vernisáe vystavených prací rozborový
semináø v prostorách Státního hradu a zámku v Èeském Krumlovì. Kadý, kdo pøehlídku
obele, obdrí pozvánku na výstavu a rozborový semináø. Semináø je urèen i zájemcùm
z øad pedagogù, kteøí pøehlídku pracemi neobelou. Pøesný program uveøejníme v Kormidle
2/2005 a na uvedených webových adresách. Principùm pøehlídky a její úèasti bude rovnì
vìnována èást programu dubnového setkání Asociace výtvarných pedagogù.
Pøedbìnou pøihláku posílejte na adresu: Zdena Synecká, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4,
P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, nebo e-mail: synecka@nipos-mk.cz.

PØEDBÌNÁ PØIHLÁKA

na rozborový semináø k 11. celostátní pøehlídce výtvarných prací dìtí
7. - 9. øíjna 2005, Èeský Krumlov 2005
Semináø má akreditací MMT. Úèast na semináøi bude podmínìna úèastnickým
poplatkem cca 1 100 Kè (ubytování, kurzovné).
Jméno a pøíjmení: ...........................................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................................
.................................................................

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

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

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

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

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

kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi a mládeí: .................................................
...................................................................................................................................
Úèastnický poplatek uhradím:
n zalete sloenku
n fakturu zalete na adresu: ..............................................................................
Datum:

Podpis:
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PØIHLÁKA A EVIDENÈNÍ LIST
ÈESKÝ KRUMLOV 2005
1. Název projektu:
2. Autor projektu:
Jméno a pøíjmení: .....................................................................................................
Adresa bydlitì: ........................................................................................................
............................................................... PSÈ: .......................................................
Telefon domù: ........................................ Telefon do zam.: .....................................
Mobilní telefon: ...................................... E-mail: ....................................................
3. Spoluautor I.
4. Spoluautor II.
5. kola: typ koly / M, Z, ZU, S, DDM aj./
Adresa koly:.............................................................................................................
................................................................ PSÈ:........................................................
6. Poèet zúèastnìných dìtí:
7. Vìk zúèastnìných dìtí /od-do /:
8. Doba trvání projektu - datum zaèátku a ukonèení, trvá dál:
9. Seznam odevzdané dokumentace - vyberte z kategorií (objekt, obraz, CD-ROM,
video, foto, text) a uveïte poèet:
Dokumentace:

Poèet:

Kategorie:

...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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CYKLUS VÝTVARNÝCH SEMINÁØÙ 2005
Keramika Raku

23. a 24. dubna 2005
Semináø seznámí úèastníky se starou japonskou technologií výroby èajového álku nebo
drobné keramické plastiky. Souèástí semináøe je výroba i výpal. Semináø se uskuteèní
v rozsahu 16 hodin. Lektor: MAREK DIAS. Semináø má akreditaci MMT.
Místo konání: Mateøská kola Praha 6, Arabská 681. Zájemci mohou pøespat ve vlastním
spacím pytli a na své podloce pøímo v areálu M od pátku 22.3. od 18 hodin.
Pøedpokládaná cena 800 Kè. Závazné pøihláky nejpozdìji do 14. 4. 2005.

Tisk na textilu, leptání textilu a batika

14. a 15. kvìtna 2005
Praktické ukázky nároènìjích zpùsobù tisku, leptu, voskování, vyvazování a barvení textilu v rozsahu 16 hodin. Lektorka: MILADA SOBKOVÁ. Semináø má akreditaci MMT.
Místo konání Mateøská kola Praha 6, Arabská 681. Zájemci mohou pøespat ve vlastním
pytli a na své podloce pøímo v areálu M od pátku 13.5. od 18 hodin.
Pøedpokládaná cena 700 Kè. Závazné pøihláky do 4. 5. 2005.

Zakladatelská èinnost Karla IV. - Nové Mìsto praské

28. kvìtna 2005
Jednodenní semináø o historii gotického výtvarného umìní s vycházkou po Praze v rozsahu
8 hodin. Lektor: JAKUB SYNECKÝ, historik umìní. Semináø má akreditaci MMT.
Pøedpokládaná cena 80 Kè, platí se proti dokladu na místì v hotovosti.
Závazné pøihláky do 16. 5. 2005.

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

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

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

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

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

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

n Keramika Raku
n Tisk na textilu, leptání textilu a batika
n Zakladatelská èinnost Karla IV. - Nové Mìsto praské
(zakrtnìte semináø, o který máte zájem)
Úèastnický poplatek uhradím:
n zalete sloenku
n fakturu zalete na adresu: ................................................................................
Datum:

Podpis:
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Týdenní letní keramický semináø pro zaèáteèníky i pokroèilé
2. - 8. èervence 2005, Besednice u Èeských Budìjovic

Lektoøi: MAREK DIAS a PAVEL IMON. Semináø má 3 tematické okruhy:
Keramická plastika - urèeno zájemcùm se znalostí základù práce s keramickým materiálem.
Základy toèení na hrnèíøském kruhu - pro zaèáteèníky.
Toèíøské techniky - pro pokroèilé s dobrou znalostí základù toèení a úèastníky loòského kurzu.
V pøihláce vyplòte, o který okruh máte zájem. Seminaristé budou mít k dispozici dva ateliéry, hrnèíøské kruhy, modelovací stojany, pece, koksový milíø, modelovací a toèíøskou hlínu.
Ubytování ve vlastním stanu na pozemku statku, pøespat mùete i na pùdì statku ve vlastním spacím pytli. K dispozici sprcha a kuchyòka. Stravování není v cenì semináøe. Pøedpokládaná cena 2 700 Kè. Semináø má akreditaci MMT. Pøihláky do 13. 6. 2005.

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

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

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

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

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

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

n

Keramická plastika

Úèastnický poplatek uhradím:

n Základy toèení n Toèíøské techniky
(zakrtnìte semináø o který máte zájem)

n zalete sloenku
n fakturu zalete na adresu: ......................................................................................
Datum:

Podpis:

NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA
divadelní èást jako národní pøehlídka studentského divadla

2. - 6. kvìtna 2005
O úèast jako pozorovatel a o podmínkách (cenì) je tøeba jednat s poøadateli
v Náchodì. Kromì cca 18 pøedstavení se uskuteèní i krátký semináø 1 - 2 dny blií informace najdete na www.nipos-mk.cz/artama.

RÁMKÙV PÍSEK
celostátní pøehlídka experimentujícího divadla

27. - 29. kvìtna 2005
Bude uvedeno cca. 14 divadelních produkcí, které budou hodnoceny porotou
v diskusních setkáních. Urèitì bude mono pøijet se jen tak podívat - podmínky jsou
zatím upøesòovány. Dalí informace na www.nipos-mk.cz/artama.
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umperk 2005 je dílnou skupinek zájemcù pracujících vdy s jednou osobností èeského èi
slovenského divadla. V letoním roce otevíráme osm tøíd po cca 10-12 úèastnících. Zvate svoji volbu, zejména volbu náhradních tøíd. Napite poctivì, pokud o ádnou náhradní
tøídu nebudete mít zájem - riskujete vak, e pokud se u nevejdete do tøídy Vámi ádané
a nebudete mít zájem o náhradní, budete vyøazeni. Dalí program bude obsahovat pøedstavení, besedy, projekce apod.
DÙLEITÁ INFORMACE: V letoním roce se opìt kryjeme o jeden den s Jiráskovým Hronovem (snad naposledy). Budeme tolerovat výjimeèné pøípady tìch z vás, kteøí budou
úèastníky dílen hronovských, pokud (po domluvì s námi) pøejedou do umperka bìhem
soboty 13. 8. (POZOR! - bez finanèních výhod za kratí úèast, èili za plnou cenu - to
se netýká dílny H, která bude organizována jako kratí právì kvùli pøejezdu lektora z JH).
VEOBECNÉ podmínky platné PRO VECHNY: Pøihláky co nejdøíve, první uzávìrka
30. 6. 2005, pak doplnìní zbylých míst - na dotaz, pøíjezdy: v pátek 12. srpna 2005 do veèera
* odjezdy: v nedìli 21. srpna 2005 ráno * vlastní dílna: 8 dní mezi tím. POZOR! Dílna H
(Michal Hecht) zaèíná o den pozdìji, tedy s pøíjezdy v sobotu 13. 8., práce 7 dní.
Vìkový limit: 17 - 30 let, výjimky smìrem nahoru jsou moné, ale konzultujte telefonicky
(pro takový pøípad vak Vai pøihláku potøebujeme mít po ruce), pod 17 let (poèítá se den
zahájení dílny) pouze na základì dohody.
S SEBOU (pro vechny dílny - individuální poadavky, jsou-li jaké, viz jednotlivé tøídy):
Pohodlné obleèení, ve kterém mùete pracovat, válet se po podlaze èi trávníku. Obuv takté vhodná. Jakékoliv nápady, hudební nástroje, zvlátnosti. Psy není moné ubytovat!
POPLATEK (zatím bez záruky - jetì nejsou známy letoní ceny ubytování): 1600 Kè (kurzovné, ubytování na Domovì mládee v postelích a s urèitou mírou soukromí /max. 6
na pokoji/, doplòkový program) - doprava a strava za vlastní, 1000 Kè (kurzovné, ubytování na Domovì mládee v hromadné místnosti ve vlastním spacáku, pøípadnì i s karimatkou,
doplòkový program) - doprava a strava za vlastní, 700 Kè (kurzovné, bez ubytování - vhodné
pro místní èi ty, kteøí mají v umperku monost bydlet u známých, doplòkový program) doprava a strava za vlastní. Pro tøídu H bude cena jetì upravena.
VAE PØIHLÁKA bude podle dolého poøadí brána v úvahu pøi zaøazování do tøíd. V zájmu
urychlení komunikace volte, prosím, adresu pro zaslání v poøadí: e-mail, fax, pota, osobní donáka a uvádìjte takovou adresu èi telefonické spojení, která skuteènì bude fungovat (tedy ne e-mail, u kterého máte zahlcenou schránku, mobil, který máte odpojen, protoe neplatíte, apod.). Berte ohled i na Vai nepøítomnost v bydliti o prázdninách a zajistìte
si monost ponechání a vyøízení vzkazu.
Bìhem kvìtna, a poté obratem obdríte upøesnìné anotace tøíd, upøesnìné poadavky
lektorù na vás, potvrzení Vaí úèasti v konkrétní tøídì a sloenku (døíve ádné peníze
neposílejte!!!). Po dohodì je moné vystavit i fakturu.
Pøihláky musí být zaslány na adresu (mono i faxem nebo e-mailem za souèasného odeslání poty): NIPOS-ARTAMA (K. Tomas), P.O.Box 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, nebo
na fax è.: 221 507 955 èi na e-mail: artama@volny.cz; tomas@nipos-mk.cz nejpozdìji do
30. 6. 2005. Telefonické dotazy (K. Tomas): 261 215 682, 221 507 971, 603 480 111 (nutné
pøípady a SMS), (A. Crhová) 221 507 968.
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A - JIØÍ LÖSSL - Taneèník, performer, pedagog, organizátor, odborný pracovník NIPOSARTAMA pro scénický tanec, externí pedagog katedry výchovné dramatiky praské DAMU.
Pamì stromu - Dílna pohybového divadla
Spirálky evoluce nás bezpeènì dovedly do dneních dní a poznání druhých nás pøivádí
k vìdìní. Není ádným tajemstvím, èím proli na této cestì nai blízcí, které buï vnímáme v jemném chvìní barev, nebo ignorujeme v edi betonového mìsta. Stromy. Pøívìtivì naslouchají naim poetilostem. Hledí na nás z výky. Klidnì. A v jejich korunách je
tolik pohybu
B - JURAJ BENÈÍK - Mím a herec Juraj Benèík absolvoval pod vedením docenta Pavla
Mikulika Vysokú kolu Múzických umení v Bratislave (1989). Okrem svojho oboru sa venoval aj réii a scenáristice. Od roku 1995 ije v Bratislave a od r. 1996 do r. 2002 úspene
pracoval v súboru svetoznámeho míma Milana Sládka v Divadle Aréna. V súèasnosti sa
venuje sólovej pantomíme a èinohre. Na umperku debutoval loni.
Ujetá rodinka
Existencia materiálu a herca v priestore. Workshop zameraný na nonverbálne oivenie
materiálu vo vzahoch, ako ich poznáme z kadej rodiny. Pouijeme materiál, ktorý sa
bene pouíva v ivote rodiny na kadodenné praktické domáce práce - upratovanie, varenie, pranie, atï. Napríklad: vedrá, plachty, metly, varechy, vrecia, hrnce, kefy atp. Vytvoríme s ich pouitím rodiny: otec, matka, deti, prarodièia, blízki, alebo vzdialení príbuzní
a budeme inscenova rôzne rodinné udalosti a významné podujatia: narodenie, hádka,
výplata, návteva, slávnostná veèera, výprask, výlet, promocie, svatba, rozvod, pohreb.
Technika oivovania materiálu nemá obmedzenia - môe to by vytvorenie bábky, pouitie
rekvizity ako ivého partnera, alebo ako masky, ale aj ako prostriedok dialógu, èi priameho
spojenia, alebo zapojenia diváka do hry. Predmety môu vydáva zvuk, nesmú vak hovori artikulovanou reèou. Pohyby herca sa prispôsobujú zvolenej hre a on sám sa stáva
súèasou oiveného materiálu. Porozmý¾ajte, ktoré predmety by ste sa pokúsili oivi
a ktoré rodinné udalosti by ste inscenovali najradej. Oznámte nám to, aby sme mohli
pripravi vhodné podmienky pre hru.
C - PETR NÙSEK-SACHER - Profesionální ermíø a divadelník, Johny Depp jihoèeských
rybníkù. Byl první, kdo na umperk pøinesl divadelní erm. Je jedním z mála uèitelù ermu, který uznává a hluboce studuje i ctí divadlo a jeho zákonitosti. Loni pøekypoval armem v trojhranném klobouku, letos (prý) pøijede s papoukem na rameni...
Ne slunce zapadne, nezùstane jediné oko suché, pokladnice plná a nièí ivot jistý...
Petr Nùsek by rád letos opìt pøiplul do umperka, a to spolu s bukanýry, piráty a dalí
moøskou verbeí. Avizuje boj kordy a to nejen. Piráti bojovali vím, co pøilo pod ruku.
Má v plánu udìlat prostì zábavu, plavit se proudem, stavìt koráb a rozvíøit poklidné vody
umperka. Mezi piráty není o pøekvapení nouze, take je moná i spolupráce s nìkterou
z dalích dílen... A pozor, kostra pøíbìhu a kostra Johna Silvera mají hodnì spoleèného...
Pirátské a bukanýrské kostýmy, zbranì, èerné známky, pirátské poklady, soudky r***, koráby a jiné propriety v jakékoli podobì vítány.
Spolupracující tøídy D & E - PROÈ JSEM TADY A CO CHCI - Mezi divadlem a filmem
D - ONDØEJ PAVELKA - Divadelní i filmový herec. Reisér. Divadlo Na okraji. Rubín.
Divadlo Na zábradlí. Dnes èinohra Národního divadla. Lektor na umperku v letech døevních i posledních. V minulých letech známý i jako fotbalista a filmový vychovatel dívek
v Èechách. Na pøedloòské dílnì spolupracoval s Petrem Jankù na Faustovi.
Mezi divadlem a filmem - herecká, filmovì herecká, dramaturgická a (èásteènì) reijní
èást projektu.
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E - PETER JANKÙ - Scénický výtvarník, lektor, porotce, hudebník, folkový zpìvák atd.
atd. Té proel funkcí umìleckého éfa výpravy tátnej Opery v Bánské Bystrici, zástupce
éfa opery, nyní jej iví slovenská televize. Na umperku u byl vícekrát - jak jako zpìvák,
tak jako lektor (malá soukromá laterna magika). Na pøedloòské dílnì spolupracoval
s Ondøejem Pavelkou na Faustovi.
Mezi divadlem a filmem - výtvarná, produkèní, filmová a (èásteènì) reijní èást projektu.
Tøídy budou pracovat spoleènì na jednom projektu, kadá z jiné stránky. Výsledek bude
spoleèný. Mìl by to být film natoèený v exteriérech i interiérech umperka, ale kdo ví?
Loni k této tøídì (to se mìl dìlat Oidipus) nedolo, letos máme materiál souèasnìjí.
Pøiel jsem ze zkouky v divadle a chystám se na veèerní pøedstavení a ten mùj slovenský kamarád ze Slovenska má stále obsazený mobil - moná ti volá, ale tak dlouho, ?,
v rádiu poøád melou nìco o vládì a ty po mì chce, abych napsal nìco o tom, co budeme
dìlat v umperku. Vak ví, chtìli bychom natoèit film, no a teï mi ná novej pes - teda je
to tìnì - úplnì rozkousal botu - kde se kupujou nový?
Myslí, e ta vláda padne? Jo a proto bychom potøebovali nìkolik skvìlejch hercù a taky
výtvarníkù. Teï jsem se mu dovolal, ale dola mi baterka - to je k vzteku. Já se stranì rád
do umperku vracím - a ví proè? Je to magický mìsto jakoby pøímo stvoøený pro tvorbu,
komunikaci ... no a taky jsem tam poznal spostu skvìlejch lidí a pøátel. Taky toho Slováka,
co nebere mobil. A to by mohlo být i téma - proè jsem tady a co chci? Teï mi rozkousala
druhou - tady se opravdu nedá pracovat a k tomu to jaro. Nìkdo kdysi napsal, e tvorba
má smysl sama v sobì a je bez hranic. No, ale ten Slovák je za hranicema - tak jak to teda
je? Ty tomu rozumí? Já èím dál tím míò a tak si kladu divné otázky. Myslí, e bychom
mohli najít v umperku aspoò èásteènou odpovìï? Ten pes mi snad úplnì znièí byt ... ach
jo. Jistì chápe, e v této situaci ti nemohu nic napsat. I za Petera KARLE PROMIÒ Ondøej
F - JOZEF KRASULA - Reisér. Majitel. Pedagog. Velitel nejmenovaného civilkáøe.
V umperku u byl. Mockrát.
Autorské divadlo
Ve¾mi chcete hra divadlo, ale neviete, ÈO hra. Nemáte text a nemáte predstavu AKO to
divadlo robi? Neviete, KDE zaèa? Rieením situácie, ktorú urèite zailo nejedno mladé
tudentské divadlo, je príprava vlastného AUTORSKÉHO predstavenia - tu sa sami stávate autorom resp. spoluautorom textu, reisérom, dramaturgom alebo aj hercom.
Trieda autorského divadla je zameraná na proces h¾adania zaujímavých tém divadelného
predstavenia, ich dramaturgického a reijného spracovania a tie hereckého stvárnenia.
Táto trieda je urèená divadelníkom, ktorí radi podstúpia týdòový tvorivý proces, na konci
ktorého by mohlo by spoznanie vlastnej osobitej cesty, ako robi divadlo. Vítané sú aspoò
minimálne skúsenosti s divadlom. Take - herci, dramaturgovia a reiséri - nezabudnite:
Na zaèiatku nebudeme ma niè... a èo bude na konci, bude zálea len od nás.
G - PATRIK LANÈARIÈ - Slovenský reisér a pedagog. Absolvoval pøed cca. pìti roky, má
za sebou reii ve tátnom divadle Koice i v Národnom divadle v Bratislavì. Reíroval kousky J. Barèe-Ivana, Molièra, Feldeka, pøipravuje vìci autorské. Spolupracoval
s P. Scherhauferem na projektu commedie dell arte, na VMU uèí jako asistent herce (tøída
E. Horvátha) a reiséry (tøída P. Mikulíka). Na umperku je potøetí (v roce 2002 zde debutoval s diskotékovým Donem Juanem, v roce 2004 vedl dílnu moderního divadla a herectví).
Moderná rozprávka - Divadlo súèasného príbehu
Rozprávka - dramatické rozprávanie n Rozprávka - krutos n Rozprávka - horor.
Skúmanie fenoménu rozprávky ako krutého a temného príbehu s prvkami hororu. Kadá
rozprávka je vlastne THRILLER!
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H - Michal Hecht - Mim, pedagog, reisér a to ve v pohybu, herec v divadle IMAGE Praha. Divadelní i televizní projekty (grotesky pro TV - Neznalost neomlouvá). Na umperku
se ji mnohokrát vyskytoval. Letos, po nìkolikaleté odmlce (z dùvodù jiného pracovního
vytíení), opìt. POZOR, tøída zaèíná o den pozdìji (také bude levnìjí).
Proces dramatizace do neverbální podoby se vím vudy
Na týdenní dílnì v umperku se úèastníci seznámí se základy klasické i moderní pantomimy, improvizace, akrobacie a jevitního pohybu vùbec.
V prùbìhu této dílny se spoleènì pokusíme pomocí improvizací hledat vlastní témata, která chceme sdìlit divákovi. Ta poté zdramatizujeme do neverbálního tvaru a pøevedeme
na jevitì jakoto ucelený tvar. Proto prosím vechny pøihláené, aby s sebou vzali hromadu oblíbených CDèek - pro výbìr scénické hudby a nejen to: máte domácí úkol: sepsat
jakýkoli vlastní pøíbìh (dvoustránková synopse), který byste rádi nabídli k realizaci na jeviti.


Jméno:
Adresa:
Datum narození:
Pozn.: U nezletilých úèastníkù je nutno pøiloit souhlas nejménì jednoho z rodièù (ten není moný pouze
e-mailem - potøebujeme originál!).

Spojení (pokud není na Vás osobnì, uveïte i dalí potøebné údaje):
Telefon:

Mobil:

e-mail:

Pøíp. jiné:

Adresy a spojení uvádìjte s ohledem na to, e je moné, e se na Vás budeme obracet i o prázdninách,
telefony zejména v pracovní dobì.

Soubor/y/, dosavadní divadelní zkuenosti (dobrovolný údaj):
Mám zájem pracovat ve tøídì (vyplòte jen tolik míst, o kolik máte opravdu zájem)
V poøadí na místì
(napite oznaèení
dílny  písmenko)

1

2

4

3

5

6

7

8

Do tabulky vyplòte písmena oznaèující tøídu - nejménì 2 tipy, ale pouze takové, do kterých byste li
bez pocitu køivdy, e Vám nìco uteklo - jinak se vystavujete nebezpeèí, e nebudete pøijati vùbec - vechny
ale nemusíte.

Noclehy (zvolenou monost oznaète køíkem):
Postel na pokoji domova mládee
Vlastní spacák a vlastní karimatka (omezený poèet prvních zájemcù),
v pøípadì pøekroèení kapacity dáme vìdìt.
Nepotøebuji nocleh (jsem místní, mám v umperku babièku,
nespím u nìkolik let apod.)

Datum ___________ 2005

______________________________
podpis
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BRÁNA DRAMATICKÉ VÝCHOVÌ
DO KOL POOTEVØENÁ
Doba, po kterou usilujeme o zaøazení dramatické výchovy do èeských kol, se poèítá
v desítkách let. Posledních pìt let vrcholí snahy o zaøazení dramatické výchovy jako samostatného pøedmìtu do oficiálních kolských dokumentù, do rámcových vzdìlávacích
programù pro základní a gymnaziální vzdìlávání. A u bude jejich zaøazení jakkoliv pøíznivé (nebo nepøíznivé), víme, e skuteènou cestu do kol dramatická výchova na mnoha
kolách nala a bude ji nadále nacházet díky uèitelùm v praxi, uèitelùm na základních
kolách a gymnáziích, kteøí dramatickou výchovu prosadili a vyuèují nebo se k tomu chystají. Oficiální dokumenty k tomu mohou poskytnout jen odrazový mùstek. Mohou jen bránu dramatické výchovy do kol pootevøít. Vechno ostatní závisí pøedevím na uèitelích
samotných. Nastává okamik, kdy se skuteènì brána dramatické výchovy do kol pootevøela, ale bylo by dobøe si pojmenovat:
n Jakými cestami se dramatická výchova dostává do naich kol?
n S èím se uèitelé dramatické výchovy setkávají, co jim pomáhá a na co naráejí?
n Jaké zkuenosti mají uèitelé a øeditelé s dramatickou výchovou?
n Jak se uèitelùm pracuje s kapitolou o dramatické výchovì v rámcovém vzdìlávacím
programu?
n Jakou podobu má dramatická výchova ve vznikajících kolních vzdìlávacích programech?
n A jak se to tìm, kteøí u dramatickou výchovu jako samostatný pøedmìt na základní
kole nebo gymnáziu vyuèují, vlastnì podaøilo?
Tyto a dalí podobné otázky se pokusí pootevøít a snad i èásteènì zodpovìdìt semináø,
který pøipravují ateliér dramatické výchovy Divadelní fakulty JAMU a katedra výchovné
dramatiky Divadelní fakulty AMU.
Semináø je otevøen vem zájemcùm o dramatickou výchovu, pøedevím vak uèitelùm DV
na základních a støedních kolách, vysokokolským pedagogùm a studentùm dramatické
výchovy, a hlavnì tìm, kteøí u v zavádìní pøedmìtu dramatická výchova do kol uspìli
a jsou ochotni nabídnout své zkuenosti ostatním nebo kteøí se k takovému kroku teprve
chystají.
Semináø Brána dramatické výchovì do kol pootevøená se bude konat v nedìli 29. kvìtna
2005 od 10.00 do 16.00 hodin v Brnì na Divadelní fakultì JAMU, Mozartova 1. Kromì
vstupní informace o vývoji a souèasném postavení dramatické výchovy v rámcových vzdìlávacích programech by mìly být jeho hlavní náplní právì pøíspìvky o vaich zkuenostech z praxe.
Pokud máte zájem se semináøe úèastnit, pøípadnì na nìm vystoupit s krátkou informací
o svých zkuenostech se zavádìním dramatické výchovy do vaí koly, s hledáním podoby dramatické výchovy ve vaem kolním vzdìlávacím programu, pøípadnì o problémech,
na které naráíte, vyplòte pøiloenou pøihláku a polete ji nejpozdìji do 30. dubna 2005
buï e-mailem na tyto adresy: mackova@jamu.cz, jaroslav.provaznik@damu.cz, nebo
v klasické, písemné podobì na adresu: katedra výchovné dramatiky DAMU, k rukám
Jaroslava Provazníka, Karlova 26, 116 65 Praha 1.
Na základì vech pøihláek bude sestaven program semináøe, který vichni pøihláení
obdrí do 15. kvìtna 2005. Dalí informace o tomto semináøi, o dramatické výchovì/dramatickém oboru v rámcových vzdìlávacích programech a o vem dùleitém, co se týká
dramatické výchovy, najdete na www.drama.cz.
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PØIHLÁKA

k úèasti na semináøi Brána dramatické výchovì do kol pootevøená
Jméno a pøíjmení: ...........................................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................................
.................................................................

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

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

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

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

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

kola, v ní uèím (vèetnì adresy): ............................................................................
...................................................................................................................................
Rád(a) bych na semináøi promluvil(a) o:
(Prosíme o struènou informaci, èeho by se Vae vystoupení na semináøi pøedevím
týkalo)
Pozn.: Aby mohlo na semináøi zaznít co nejvíc vaich názorù, nemìl by být ádný
z pøípìvkù delí ne 10 minut.
Datum:

Podpis:

PRÁZDNINY TROCHU JINAK

XIII. roèník vzdìlávacího a relaxaèního pobytu
15. - 21. srpna 2005, Kosov (u Zábøehu na Moravì)

Netradièní prázdninový pobyt pro pedagogy mateøských, základních, speciálních, støedních a vysokých kol zamìøený primárnì na výchovnou dramatiku a muzikoterapii, její uití
v praxi kol a zaøízení, doplnìný speciálními semináøi psychologie osobnosti, práva a komunikace, podpoøený hodinami kondièního a relaxaèního cvièení.
Dopolední semináøe: praktické semináøe dramatické výchovy, lektoøi: FRANTIEK ZBORNÍK, NIPOS a PedF UK Praha, JIØÍ POKORNÝ, PedF Èeské Budìjovice a Mìstské divadlo Èeský Krumlov, MARTIN DOMINIK POLÍNEK, PedF UP Olomouc a Malá scéna Zlín.
Odpolední semináøe: Uèíme se sociálním dovednostem (týmová práce ve kole, øeení
konfliktù s dìtmi), lektorka: HANA KASÍKOVÁ, FF UK a katedra výchovné dramatiky DAMU,
Praha. Dramata mezilidských vztahù a jejich psychologické souvislosti (praktické cvièení
na hledání lepích øeení), lektor: PAVEL VACEK, Univerzita Hradec Králové. Øeè lidského tìla. Principy výchovné dramatiky, lektor: JOSEF VALENTA, FF UK a katedra výchovné dramatiky DAMU, Praha.
Prùbìnì: Kurs kondièního cvièení - vede EVA URBANOVÁ, Vizualizaèní a relaxaèní cvièení - vede VÌRA FUKANOVÁ, amanské bubny (muzikoterapie) - vede LUBO HOLZER, Prázdninové flétnování - vede JIØÍ STRAÍK, dále pokraèování netradièních semináøù Jak pøeít manelství a Výtvarná dílna - vede malíø VÍT JOHN (Olomouc).
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Dìtský tábor

Paralelnì probíhající bìh letního tábora pro dìti od esti let koncipovaný tak, aby se dospìlí mohli vìnovat programu. Pod vedením studentek PedF budou dìti chodit do pøírody
a úèastnit se her a jiného prázdninového dovádìní
Cena pro úèastníka programu: 3 180 Kè; pro dítì v táboøe: 1 990 Kè; pro doprovod:
2 500 Kè (zahrnuje program, celodenní stravu i ubytování v chatkách rekreaèního areálu)
Kurs je akreditován MMT pod è. 29472/2003-25-211 a na úhradu je mono pouít prostøedkù dalího vzdìlávání pedagogických pracovníkù.
Informace a pøihláky: Jan Michalík, Chaloupky 35, 772 00 Olomouc, tel.: 585 315 787
nebo 777 809 040, e-mail: jan.michalik@volny.cz.
Dalí informace: www.prazdniny.aktualne.cz

PLUMLOV 2005

Poøádají: Klubové zaøízení Plumlov a agentura TAITO
Mezinárodní projekt pro vechny zájemce z Èeské republiky, Slovenska, Polska, Maïarska, Nìmecka a ostatních státù, kteøí mají zájem kolektivnì tvoøit, nìco dát a nìco pøijmout.

Mezinárodní divadelní Workshop

10. - 24. èervence 2005, zámek Plumlov
Pod vedením vynikajících umìlcù, zejména pod reijním dohledem Vlada Sadílka, bude
40 - 50 mladých lidí ve vìku 14 a více let po dobu ètrnácti dnù pracovat na nastudování
divadelního pøedstavení. Slavnostní premiéra divadelního pøedstavení se uskuteèní 23. èervence na nádvoøí Plumlovského zámku. Tématem letoního roèníku je zpracování díla
Christophera Marlowa Doktor Faust.
Hudební dílna - pøihláení seminaristé se budou podílet na dotvoøení hudby k divadelnímu
pøedstavení, ve výtvarné a scénografické dílnì se budou úèastníci podílet na výrobì scény a kostýmù. Fotografická dílna má, stejnì jako videodílna za úkol zachytit a zdokumentovat
prùbìh celé akce.
Úèastnický poplatek: 2 800 Kè (zahrnuje ubytování, stravu, lektorné a materiál).

Festival scénické tvorby - Plumlovské léto 2005

17. - 23. èervence 2005, zámek Plumlov
Dalí roèník nesoutìního divadelního festivalu otevøeného vem jevitním ánrùm. Pro vystoupení jednotlivých souborù budou k dispozici dvì venkovní pódia, divadelní sál v zámku,
divadelní sál v zámeckém sklepení a zámecká vyhlídková bata. Dramaturgii festivalu pøipraví agentura TAITO spoleènì s øeditelkou festivalu Jitkou Kvasnièkovou.
Kadý z pøihláených souborù bude mít na festivalu zajitìný pobyt (ubytování a stravování) po dobu tøí dnù.
Úèastnický poplatek: 200 Kè/osoba/den.
Informace a pøihláky: Stanislav Bure, Klubové zaøízení Plumlov, Zámek 99, 798 03 Plumlov,
e-mail: taito@taito.cz, tel. 582 393 224, mobil 736 673 381.
KORMIDLO è. 1/2005 (è. 48) - informaèní bulletin Centra dìtských aktivit v NIPOS-ARTAMA - pøipravili Jaroslava
Macková, Jakub Hulák, Jiøí Lössl, Jaroslav Provazník, Zdena Synecká, Jana Rychtová, Karel Tomas, Lea
ebeová, Alena Crhová - Adresa Centra dìtských aktivit: NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 20
Praha 2, e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, tel.: 221 507 968, fax: 221 507 955 - Praha duben 2005 - Èíslo
registrace MK - E 13461.
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