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17. celostátní dílna støedokolské dramatiky a mladého divadla
19. - 22. øíjna 2006, Kulturní støedisko mìsta Bechynì
Poøádají: NIPOS-ARTAMA, Sdruení pro tvoøivou dramatiku, obèanské sdruení Tatrmani a Kulturní støedisko mìsta Bechynì.
Dílna je otevøená vem zájemcùm o støedokolské a mladé divadlo a dramatickou
výchovu s dospívajícími - vedoucím mladých divadelních souborù, uèitelùm, studentùm a dalím, kteøí o práci s mladým souborem zatím jen uvaují.
Nahlíení je setkání souborù a dalích zájemcù z celé ÈR i ze zahranièí, které zahrnuje pøedevím
pøehlídku inscenací mladých divadelních souborù
spoleèná povídání o pøedstaveních s vedoucími a èleny souborù a pøizvanými
lektory
tvùrèí spolupráci mezi èleny souborù a dalími úèastníky v doplòkových dílnách
vzájemnou výmìnu zkueností a inspiraci do dalí práce
Nahlíení se zúèastní nìkolik vybraných souborù, které budou mít monost prezentovat pøed svými vrstevníky výsledky své divadelní práce, zároveò nahlíet do práce
dalích souborù, spoleènì odkrývat pozadí vzniku inscenací, nabízet i pøijímat inspirativní podnìty pro dalí práci. Smyslem je nejen získávání nových zkueností a inspirace do dalí práce, ale i hledání a mapování irích souvislostí, zdrojù, problémù a specifik støedokolského a mladého divadla.
DO PROGRAMU PØEHLÍDKY BYLY ZATÍM VYBRÁNY TYTO INSCENACE:
TEGS, Ernst-Göbel-Schule Höchst, Nìmecko (ved. Eleonora Venado)
C. M. Weber / F. Kind - E. Venado: Èarostøelec
TEGS, Ernst-Göbel-Schule Höchst (ved. Eleonora Venado)
BEN 2, Gymnázium Arabská, Praha 6 (ved. Jitka Gabaová)
G. Büchner - E. Venado: Leonce a Lena
PAN CHICITOS, ZU erotín Olomouc (ved. Magda Johnová)
K. Èapek: R.U.R.
UNISEX UNIÈOV, ZU Unièov (ved. Magda Johnová)
P. Traub - M. Johnová a kol.: Víc a víc
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Gymnázium L. Jaroe Holeov (ved. Vladimíra Dvoøáková)
W. Shakespeare - V. Dvoøáková: Kartónová komedie noci svatojánské
ZU Jindøichùv Hradec (ved. Zuzana Jirsová)
J. Werich - Z. Jirsová a soubor: Tøi sestry a jeden prsten
Program bude prùbìnì doplòován a upøesòován na internetových stránkách
www.drama.cz a www.nipos-mk.cz/artama.
Nahlíení 2006 bude zahájeno ve ètvrtek 19. øíjna veèer prezencí úèastníkù a úvodním
pøedstavením. Závìr pøedpokládáme v nedìli 22. øíjna odpoledne.
Lektory diskusí letoního Nahlíení budou HANA FRANKOVÁ, hereèka a reisérka Divadla Dagmar Karlovy Vary, pedagog SPg Karlovy Vary a KVD DAMU, a TOMÁ IKA,
scénograf, pedagog KALD DAMU, reisér, lektor a realizátor projektù site specific.
Úèastnický poplatek 350 Kè, pro studenty denního studia 250 Kè, zahrnuje vstupné
na vechna pøedstavení, úèast na diskusích, doplòkových dílnách a nocleh ve vlastním spacím pytli v budovì Kulturního domu Bechynì. Kvalitnìjí ubytování mimo
objekt KD bude moné si pøiplatit (180 - 200 Kè / noc).
Máte-li o úèast na Nahlíení zájem, vyplòte peèlivì závaznou pøihláku a polete ji
na adresu Jakub Hulák, ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, e-mail:
hulak@nipos-mk.cz, fax: 221 507 969, pokud mono do 29. záøí 2006. Pøihlásit
se mùete i pozdìji, ale v tom pøípadì u vám nemùeme zaruèit monost kvalitnìjího ubytování mimo KD Bechynì.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA NA

2006

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

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

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

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

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

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

Mám zájem o støedokolské a mladé divadlo jako:
vedoucí divad. souboru / uèitel / èlen divadelního souboru / student / .....................
Název souboru / instituce:
Mám zájem o:

n nocleh ve vlastním spacím pytli v KD Bechynì
n kvalitnìjí ubytování mimo KD Bechynì

Datum

Podpis
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE KOLE ´06
12. celostátní dílna dramatické výchovy
21. - 27. záøí 2006, Jièín

Poøádají: Sdruení pro tvoøivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU,
obèanské sdruení Ráj srdce Jièín a K-klub Jièín
Spolupráce: NIPOS-ARTAMA a mìsto Jièín
Celostátní praktická dílna v Jièínì je - vedle semináøù poøádaných v rámci Dìtské
scény - nejvýznamnìjí kadoroèní akcí v oboru dramatické výchovy v ÈR. Je urèena pedagogùm a studentùm, 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. Vedle tøídy hlasové výchovy, která u je zcela zaplnìna, nabízí jièínská dílna tøi tøídy, které zohledòují také
aktuální potøeby uèitelù a øeditelù základních, ale také støedních kol pracovat
na kolních vzdìlávacích programech:
1 - MONOSTI DRAMATICKÉ VÝCHOVY NA 1. STUPNI Z
(lektorky: OLGA KRÁLOVÁ, uèitelka Z Køesomyslova, Praha 4, a IVANA SOBKOVÁ, uèitelka LDO ZU v Odolena Vodì a v Biskupské ulici v Praze 1, vedoucí dìtského souboru Koukej!)
Práce v semináøi bude zamìøena pøedevím na tyto okruhy:
- dramatická výchova jako samostatný pøedmìt a tvorba uèebních osnov v rámci
VP,
- metody dramatické výchovy v ostatních výchovnì vzdìlávacích pøedmìtech,
- cesta k tvorbì divadelního pøedstavení s dìtmi.
Semináø je urèen pøedevím tìm, které zajímá, jakou podobu a jaké místo mùe
mít dramatická výchova ve kolním vzdìlávacím programu.
2 - DÌJEPIS, LITERATURA A DRAMATICKÁ VÝCHOVA
(lektorka: IVA DVOØÁKOVÁ, støedokolský pedagog dìjepisu a dramatické výchovy
a uèitelka literárnì-dramatického oboru ZU, Nové Straecí)
Jak oivit kolní dìjepis dramatickou výchovou? Jak v dramatických projektech pracovat s historickou faktografií a archivním materiálem? Jak udret historickou vìrohodnost v takovém projektu? Jak strukturovat práci v projektech zamìøených
na dìjepis? Jak vyuít metod dramatické výchovy pøi výuce regionální historie?
Jak mohou na dramatické projekty navazovat návtìvy výstav, muzeí, archivù?
V semináøi se mùete setkat napø. s tìmito projekty: Pozvánka do terezínského
ghetta. Za èasù køíových výprav. Valdtejnùv Jièín. Velký Napoleon. S emigranty
pøes oceán. Anebo s jinými podle podnìtù úèastníkù kurzu.
3 - ZE KOLY K DIVADLU - Z DIVADLA KE KOLE
(lektor: ROMAN ÈERNÍK, pedagog PF Západoèeské univerzity Plzeò)
Semináø bude zamìøen na prozkoumávání moností souèasného kolního diva4
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dla. Seminaristé projdou v praktických krocích cestu od hledání témat z pøímého
okolí, seznámí se s monými postupy na hranici divadla a pedagogiky pro komunitní
rozvoj. Semináø by mohl nabídnout impulzy pro zapojení koly do komunitního ivota a zároveò odkrýt cesty k zapojování úèastníkù do tvùrèího procesu, který vychází
z konkrétních moností místa, z konkrétních podmínek a potøeb koly. Výzkumným
terénem pro nai práci bude mìsto Jièín.
Souèástí dílny je rovnì pøehlídka inspirativních pøedstavení dìtských divadelních a recitaèních souborù a vystoupení dìtských sólových recitátorù, která
se uskuteèní v sobotu 23. záøí 2006.
Ubytování pro úèastníky dílny:
w v hotelu Paøí v pokojích bez pøísluenství
w v hotelu Paøí v pokojích v draí kategorii (s pøísluenstvím)
w v ubytovnì (motel)
w improvizované spaní ve vlastním spacím pytli.
Kurzovné (v nìm je zahrnuto také ubytování):
w kurzovné seminaristù, kteøí budou ubytováni v hotelu Paøí v pokojích bez pøísluenství (vèetnì èlenù STD): 3.000 Kè
w kurzovné seminaristù, kteøí budou ubytováni v hotelu Paøí v pokojích v draí
kategorii s pøísluenstvím (vèetnì èlenù STD): 6.500 Kè
w kurzovné seminaristù, kteøí budou spát na ubytovnì: 2.200 Kè (èlenové STD
a studenti: 1.800 Kè)
w kurzovné seminaristù, kteøí budou spát ve vlastním spacím pytli: 700 Kè (èlenové
STD a studenti: 500 Kè)
w kurzovné bez ubytování: 700 Kè (èlenové STD a studenti: 500 Kè).
Stravu a dopravu si hradí kadý úèastník sám.
Akce je akreditována MMT ÈR pod è. 34 680/2005-25-463.
Máte-li zájem úèastnit se jedné z dílen, zalete vyplnìnou pøihláku na adresu:
NIPOS-ARTAMA, k rukám Jaroslava Provazníka, Blanická 4, 120 00 Praha 2, fax
221 111 052, e-mail: std@drama.cz nebo jaroslav.provaznik@damu.cz. Pøihláky
pøijímáme do vyèerpání volných míst.

DENÍK DÌTSKÉ SCÉNY 2006
Vem zájemcùm, kteøí letos nemìli monost zúèastnit se celostátní pøehlídky
Dìtská scéna, nabízíme zaslání kompletu vech sedmi èísel pøehlídkového
zpravodaje (zdarma).
Kontakt: Jakub Hulák, ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2,
e-mail: hulak@nipos-mk.cz, tel.: 221 507 969, fax: 221 507 955.
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ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
k úèasti na 12. celostátní dílnì dramatické výchovy
21. - 27. záøí 2006, Jièín
Jméno a pøíjmení: ...................................................................................................
Adresa: ....................................................................................................................
......................................................................... PSÈ: ......................................................
Datum narození: ......................................
Telefon domù: ............................................. Telefon do zam.: ..................................
Mobilní telefon: ............................................ E-mail: ..................................................
kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi a mládeí: ...............................................
............................................................................................................................................

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

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

Podpis:
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UVEDENÍ DO DRAMATICKÉ VÝCHOVY

DRAMATICKÁ VÝCHOVA PRO SOUÈASNOU KOLU
Kurz dramatické výchovy pro uèitele základních, støedních i mateøských kol a dalí
zájemce o dramatickou výchovu - øíjen 2006 - leden 2008
Poøadatelé: Sdruení pro tvoøivou dramatiku a katedra výchovné dramatiky DAMU
Organizátor: Centrum tvoøivé dramatiky Praha
Spolupráce: NIPOS-ARTAMA Praha
Hlavní lektor: JANA MACHALÍKOVÁ, pedagog dramatické výchovy a vedoucí
dramatických kroukù a souborù DDM Pøemylenská, Praha 8, lektorka dramatických
a improvizaèních dílen
Ji tradiènì nabízejí Sdruení pro tvoøivou dramatiku a katedra výchovné dramatiky
DAMU tøísemestrální kurz dramatické výchovy pro uèitele vech typù kol. Kurz je
poøádán ve spolupráci s Centrem dìtských aktivit v ARTAMÌ a Centrem tvoøivé
dramatiky Praha, 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 kurzu i pøi pøípravì na vysokokolské
studium dramatické výchovy.
Kurz je koncipován jako celek, z nìho si nelze vybírat jen nìkterá témata. Protoe
základem výuky je praktická èinnost frekventantù, podmínkou absolvování kurzu je
pravidelná a aktivní úèast na dílnách a semináøích a na týdenním soustøedìní.
Cílem tøísemestrálního kurzu je uvést frekventanty pøedevím prostøednictvím
praktických aktivit (cvièení, hry, improvizace, plánování lekcí ) do dramatické výchovy
a seznámit je se základními principy tohoto oboru. Kurz je v první øadì zamìøen
na osobnostní a sociální rozvoj uèitele dramatické výchovy a prohlubování jeho tvoøivosti.
Dále je jeho cílem zprostøedkovat úèastníkùm orientaci v rùzných monostech aplikace
dramatické výchovy a pomoci jim pochopit místo dramatické výchovy v souèasné kole
(dramatická výchova jako samostatný pøedmìt, dramatická výchova v podobì
osobnostního a sociálního rozvoje, dramatickovýchovné metody ve výuce rùzným
pøedmìtùm a v práci s pøedkolními dìtmi apod.). Frekventanti kurzu si ve tøetím
semestru tohoto kurzu od øíjna 2007 do ledna 2008 pøi praktických ukázkách své
pedagogické práce budou moci vyzkouet nejen konkrétní postupy práce,
ale pod vedením lektorù se budou spolupodílet na rozboru ukázek svých kolegù.
Kurz trvá od øíjna 2006 do ledna 2008. Výuka probíhá ve dvanácti dvacetihodinových
blocích (1 hodina = 45 minut) vdy o víkendech (pátek veèer od 18.30 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 v druhé
polovinì záøí 2007.
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Termíny setkání: 6. - 8. 10., 3. - 5. 11., 1. - 3. 12. 2006, 12. - 14. 1., 2. - 4. 2, 16. - 18. 3.,
27. - 29. 4., 25. - 27. 5., 5. - 7. 10., 2. - 4. 11., 14. - 16. 12. 2007 a 18. - 20. 1. 2008.
Podmínkou úspìného absolvování kurzu je pravidelná, nejménì vak pìtasedmdesátiprocentní aktivní úèast, písemné vyhotovení pøípravy alespoò na jednu lekci dramatické výchovy a její realizace. Dalí podmínkou absolvování kurzu je úèast
na pìtidenním soustøedìní v rámci celostátní dílny Dramatická výchova v Jièínì, kde
seminaristé budou pracovat v dílnì, kterou si vyberou podle svého zájmu a zamìøení.
Celkový rozsah tøísemestrálního kurzu je 295 hodin.
Místo konání kurzu: Centrum tvoøivé dramatiky Praha, Èervený Vrch, Arabská 681/20,
Praha 6.
Kurz je akreditován MMT ÈR pod è. 34 680/2005-25-463, to znamená,
e zamìstnavatel mùe seminaristovi hradit kolné, pøípadnì i cestovné z penìz
urèených na dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù.
Kurzovné: 3.000 Kè (12 víkendových setkání = 240 hodin). (Pozn.: V cenì není zahrnuta platba za pìtidenní soustøedìní v Jièínì.)
Máte-li zájem absolvovat tento kurz dramatické výchovy, zalete vyplnìnou pøihláku
obratem na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Jaroslava Provazníka, Blanická 4, 120 00
Praha 2, fax 221 111 052, e-mail: std@drama.cz nebo jaroslav.provaznik@damu.cz.
Pøihláky pøijímáme do vyèerpání volných míst.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA - do tøísemestrálního kurzu
Uvedení do dramatické výchovy - 2006-2008
Jméno a pøíjmení: ...................................................................................................................
Adresa: ......................................................................................................................................
......................................................................... PSÈ: ..............................................................
Datum narození: ......................................
Telefon domù: .............................................. Telefon do zam.: ..........................................
Mobilní telefon: ............................................. E-mail: ...........................................................
kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi a mládeí: .........................................................
.....................................................................................................................................................
Adresa: ......................................................................................................................................
......................................................................... PSÈ: ...............................................................
Pøedmìty, kterým vyuèuji:
Datum:

Podpis:
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VYSOKOKOLSKÉ STUDIUM
DRAMATICKÉ VÝCHOVY
Katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty AMU otevírá v roce 2007 magisterské
prezenèní tøíleté studium dramatické výchovy pro absolventy vysokokolského
(bakaláøského nebo magisterského) studia pedagogického nebo umìleckého smìru.
Cílem studia je vybavit posluchaèe takovými vìdomostmi a základními dovednostmi
a rozvinout jejich osobnostní a talentové pøedpoklady, aby byli schopni pouèenì
a s uitím postupù dramatické výchovy smìøovat se svými svìøenci k divadelnímu
nebo pøednesovému tvaru a vyuívat dramatickou výchovu ve své práci s dìtmi
a mládeí ve vyuèování i v zaøízeních zamìøených na volný èas. Ve studiu jsou vyváeny
obì smìøování oboru - jak orientace na divadelní disciplíny a jejich aplikaci na divadlo
hrané dìtmi a mládeí a dìtský pøednes, tak orientace na interní (kolní) dramatickou
výchovu vèetnì jejích rùzných smìrù a aplikací.
Studium je ukonèeno obhajobou diplomové magisterské práce a státní magisterskou
zkoukou. Souèástí státní závìreèné zkouky je rovnì obhajoba samostatného
tvùrèího projektu.
Nároky na uchazeèe: Uchazeè musí prokázat motivaci ke studiu a k práci ve zvolené
oblasti, talent pro pedagogickou práci v umìleckém oboru, osobní kreativní
schopnosti a základní orientaci v dramatické výchovì. Pøednost budou mít ti zájemci,
kteøí u mají zkuenosti s prací s dìtmi a mládeí.
PRÙBÌH PØIJÍMACÍ ZKOUKY:
Pøijímací zkouky jsou dvoukolové. Na základì výsledkù v 1. kole budou zájemci
o studium pøizváni do 2. kola.
Èasové rozpìtí: Pøijímací øízení (týká se jak prvního, tak druhého kola) potrvá
pro jednoho posluchaèe buï jeden celý den, nebo probìhne ve dvou pùldnech.
Rámcový obsah pøijímacích zkouek:
První kolo (termín konání: 26.-27. ledna 2007):
A) Pøednes pøedem pøipravené básnì nebo prózy, pøípadnì divadelního monologu
v rozsahu do pìti minut a jeho variace.
B) Vìdomostní test.
C) Písemná práce týkající se problematiky dramatické výchovy, její téma bude zadáno na místì.
Druhé kolo (termín konání: 3.-4. kvìtna 2007):
D) Vypracování domácí písemné práce, v ní má uchazeè prokázat schopnost analyzovat a interpretovat umìlecký text a schopnost uvaovat o nìm jako o zdroji
pro divadelní a interní dramatickovýchovnou práci. Konkrétní zadání bude zasláno kadému uchazeèi ihned po úspìném absolvování 1. kola.
E) Pohovor zamìøený na zjitìní motivace, zkueností a pøedbìné informovanosti
èi orientovanosti uchazeèe v problematice dramatické výchovy, divadla, krásné
literatury (s dùrazem na literaturu pro dìti a mláde) a v pedagogicko-psychologických otázkách vztahujících se k dramatické výchovì. Uchazeèi k pohovoru pøinesou seznam v poslední dobì pøeètené krásné literatury (se zøetelem k literatuøe pro dìti a mláde) a literatury odborné (viz oblasti výe uvedené).
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F) Praktická talentová zkouka zamìøená na zjiování pøedpokladù pro divadelnì
kreativní a pedagogickou práci v dramatických hrách zadávaných a vedených zkouejícími a na pohybovì hudební dovednosti.
Termín podání pøihláek: do 15. prosince 2006. Pøihláky se posílají na adresu:
Divadelní fakulta AMU, Karlova 26, 116 65 Praha 1.

Publikace NIPOS-ARTAMA - dìtské pìvecké sbory
Publikace si mùete objednat na adrese: NIPOS, administrace publikací,
P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 912.
K cenì publikací bude pøièteno potovné.
50 lidových písní z Èech, Moravy a Slovenska v úpravì pro dìtský sbor
Lidové písnì pro dìtský sbor a capella i s doprovodem v úpravách Jaroslava
Dostalíka, Zdeòka Lukáe, Miroslava Raichla, Milana Uherka (85 stran, 50 Kè)
Jan Málek: Eèe si zazpívám
15 lidových písní z Èech a Moravy v úpravì pro kolní pìvecké sbory
s doprovodem zobcové flétny (soprán, alt) a kytary nebo s doprovodem klavíru
(36 stran, 70 Kè)
Zdenìk Pololánik: Koledy
Dvì pásma vánoèních koled pro jednohlasý a dvouhlasý sbor s prùvodem
varhan, klavíru (18 stran, 35 Kè)
Krása jednohlasu, sestavili Alois Motýl a Jaroslava Macková:
Sborník jednohlasých písní, lidových i umìlých, pro dìtský sbor s doprovodem
i a capella (97 stran, 35 Kè)
Malým zpìváèkùm, P. Jurkoviè, O. Mácha, A. Tuèapský, M. Uherek
Sborník 46 jednohlasých písní pro mení dìti s doprovodem klavíru a dalích
nástrojù (104 stran, 120 Kè)
Emil Hradecký: Sbory a sborky pro kluky a holky
Sborník zahrnuje písnì pro mení dìti, rytmicky výrazné písnì i nároènìjí
sbory pro starí dìti (54 stran, 65 Kè). K publikaci je mono objednat si CD na
emailové adrese: emil.hrad@volny.cz nebo na www.emilhradecky.cz.
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KLUB SBORMISTRÙ

Podzimní víkendové setkání
pøi VI. celostátní soutìi dìtských pìveckých sborù
17. - 19. listopadu 2006, Nový Jièín
Poøádá NIPOS-ARTAMA. Semináø má akreditaci MMT è. 34 690/2005-25-448.
Pøedpokládaný úèastnický poplatek 750 Kè zahrnuje ubytování a stravování (550 Kè)
a kurzovné (150 Kè).
Pøihláku zalete nejpozdìji do 20. øíjna 2006 na níe uvedenou adresu.
Kontakt: Lea ebeová, NIPOS-ARTAMA, P.O. BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 967, e-mail: sebesova@nipos-mk.cz

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na podzimní víkendové setkání Klubu sbormistrù,
17. - 19. listopadu 2006, Nový Jièín
Jméno a pøíjmení: .....................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................................
.................................................................

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

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

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

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

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

Úèastnický poplatek uhradím nejpozdìji do 10. listopadu 2006.
w platba pøevodem na úèet (po obdrení Vaí pøihláky Vám zaleme èíslo naeho
konta a pøidìlený variabilní symbol)
w zalete sloenku
w zalete fakturu
Název koly (pøesný, napø. podle zøizovací listiny):
IÈO:
Adresa koly:
Pokud neádáte ubytování nebo stravování, uveïte to prosím zde:

Datum:

Podpis:
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VI. CELOSTÁTNÍ SOUTÌ
DÌTSKÝCH PÌVECKÝCH SBORÙ
17. - 19. listopadu 2006, Nový Jièín

Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádají NIPOS-ARTAMA,
Základní umìlecká kola Nový Jièín, Sdruení pøátel DPS Ondráek z Nového Jièína
a Mìsto Nový Jièín
PØIHLÁENÉ SBORY:
Cantella z Hradce Králové (P. Koèí)
Cantica ze Zlína (J. Surovík)
Canzonetta z Èeských Budìjovic (A. Knotková)
Da Capo z Rokycan (A. Vimrová)
Jiøièky z Plznì (J. Procházková)
Kantiléna z Lue (D. Praáková)
Mariella z Plznì (M. Nováková)
Paleèek z Nového Mìsta nad Metují (M. Konarová)
Rosnièka z Bruntálu (J. Èíhal)
Sasanka z Orlové-Lutynì (G. aøecová)
tývarùv dìtský sbor z Tøince (A. Kostková)

DALÍ FESTIVALY A SOUTÌE
PRAGA CANTAT
PRASKÉ DNY SBOROVÉHO ZPÌVU
26. - 29. øíjna 2006, Praha, 20. roèník
Kontakt: A. Kolerová, tel.: 222 512 688,
e-mail: koslerova@bohemiaticket.cz
www stránky: bohemiaticket.cz/WBS/cz/specialni.html
LOUÈENSKÁ VLOÈKA
30. listopadu - 1. prosince 2006, Louèná nad Desnou
Kontakt: Petr Luká, Z Louèná 58, 788 11, tel.: 583 235 235, 605 413 408,
e-mail: petr.lukas@zs.loucnand.indos.cz
www stránky: zs.loucnand.indos.cz
FESTIVAL ADVENTNÍ A VÁNOÈNÍ HUDBY
16. roèník mezinárodního festivalu s cenou Petra Ebena
1. - 2. prosince 2006, Praha
Kontakt: OR-FEA, Tìnov 9, 110 00 Praha 1, tel.: 224 813 580,
fax: 224 812 612, e-mail: incoming@orfea.cz
www stránky: orfea.cz/fest_kancl/1p.php3
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TANEC, TANEC

2006

XX. celostátní pøehlídka scénického tance mládee a dospìlých
26. - 29. øíjna, Mìstské divadlo Jablonec nad Nisou
a Eurocentrum Jablonec nad Nisou
Tanec, tanec je nejvýznamìjí akce v ÈR v oblasti amatérského scénického tance
mládee a dospìlých. Zahrnuje úvodní zahajovací pøedstavení, dva veèery nejzajímavìjích choreografií z jednotlivých krajských pøehlídek, øadu interpretaèních semináøù zamìøených pøedevím na souèasnou techniku, ale i spoleèenský rockový
veèer. Seminární pobyt je urèen vem zájemcùm o souèasnou scénickou taneèní
tvorbu, tedy vem vedoucím zájmových skupin, choreografùm a interpretùm.
Z povìøení Ministerstva kultury a pod zátitou místostarosty mìsta Jablonec
nad Nisou Mgr. Jiøího Rudolfa poøádají NIPOS-ARTAMA Praha a Taneèní a pohybové
studio Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou ve spolupráci s Mìstským divadlem Jablonec nad Nisou, o. p. s., Eurocentrem, s. r. o. Jablonec nad Nisou a my
sdruením pro taneèní a pohybové divadlo.

PROGRAM
ètvrtek 26. øíjna
12.00 - 17.00 prezence úèastníkù pøehlídky
19.00
zahajovací pøedstavení
21.00
setkání úèastníkù s lektory, s techniky a s organizátory pøehlídky
zmìna programu vyhrazena
pátek 27. øíjna
10.00 - 12.00
15.00 - 17.00
18.00
21.00

interpretaèní semináøe
minisympozium I. èást
interpretaèní semináøe
minisympozium II. èást
pøehlídkový program - první programový blok
veèerní pøedstavení: Hudba poezií / HAMU Praha

sobota 28. øíjna
10.00 - 13.00 rozborový semináø pro pedagogy
diskusní kluby úèastníkù
15.00 - 17.00 interpretaèní semináøe
minisympozium III. èást
18.00
pøehlídkový program - druhý programový blok
21.00
rockový veèer: J.A.R.
nedìle 29. øíjna
10.00 - 13.00 rozborový semináø pro pedagogy
diskusní kluby úèastníkù
14.00
závìreèné setkání
13
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PODROBNÉ INFORMACE
PØEHLÍDKOVÝ PROGRAM
Obì èásti pøehlídky jsou koncipovány jako veèerní koncerty pro jabloneckou veøejnost, seminaristy a úèastníky.
ZAHAJOVACÍ PØEDSTAVENÍ - je v jednání.
VEÈERNÍ PØEDSTAVENÍ
Veèerní pøedstavení Hudba poezií úzce souvisí s pokraèujícím skrytým mottem pøehlídky a tím je komunikace. Komunikace s lidmi, kteøí pøili na svìt s nechtìným
darem handicapu. V letoním roce se setkáme s umìním nevidomých, pro které je
hlavním komunikaèním nositelem dotek. Kromì toho, e se budou moci zúèastnit
výtvarné dílny, pøedstaví se jako úèinkující (studenti Dejlovy konzervatoøe nevidomých, Praha) v komponovaném veèeru souèasné váné hudby spoleènì se studenty
kompozice a studenty nonverbálního divadla praské HAMU.
INTERPRETAÈNÍ SEMINÁØE
Povedou je ve ètyøech samostatných prostorech Eurocentra ètyøi pedagogové zamìøení na souèasné taneèní techniky: Béatrice Massin (Fr), Jan Kodet (ÈR), Joo Fruèek (B), Daniel Raèek (SR).
Béatrice Massin
Poté, co vystupovala v nìkolika souèasných skupinách, napøíklad se skupinou Susan
Buirge, byla v roce 1983 angaována skupinou Ris et Danceries, kde po dobu deseti let vedla souèasnì interpretaci a repertoárový prùzkum. Byla asistentkou
a spoluautorkou Francine Lancelot. V roce 1993 Béatrice Massin zaloila skupinu
Fêtes Gallantes. Její choreografie novì a originálnì vyuívají choreografický slovník
tance 17. a 18. století.
Jan Kodet
Patøí k pøedním choreografùm a taneèníkùm souèasné èeské taneèní scény. Tanèil
mimo jiné v Dance Berlin, S.O.A.P., Dance Theatre Frankfurt nebo Ballet Gulbenkian
v Lisabonu. Øadu let spolupracoval jako taneèník, pozdìji i jako asistent,
s portugalským choreografem Ruiem Hortou. Jako samostatný choreograf v Èechách
i zahranièí vytvoøil øadu úspìných projektù. Od roku 2002 pùsobí jako asistent éfa
baletu ND Praha Petra Zusky. Vyuèoval na mnoha domácích kolách (Konzervatoø
hl. mìsta Prahy, Taneèní centrum Praha atd.). Dnes pùsobí na taneèní katedøe HAMU.
V zahranièí vyuèoval na Vysoké kole ve Frankfurtu nad Mohanem, Institutu del Theatro v Barcelonì, Baletní akademii ve Stockholmu aj.
Joo Fruèek
Evropan ze Slovenska vystudoval Vysokou kolu múzických umení v Bratislavì,
kde také získal doktorát ze zpìvu a pohybu. Pravidelnì praktikuje èínská bojová umìní
tai chi chuan a san feng. Pravidelnì vyuèuje na VMU v Bratislavì, v Danscentrum
Jette v Bruselu, v øecké Athens Dance State School, v RITS a KVS (Royal Flemish
Theatre, Brussels). Je nezávislým umìlcem, performerem. Jako interpret spolupracoval napøíklad s Wim Vandekeybusem v souboru Ultima Vez.
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Daniel Raèek
Taneèník, pedagog, choreograf, absolvent VMU KT Bratislava, èlen Asociácie súèasného tanca. Participoval na øadì taneèních projektù a projektù site-specific doma
i v zahranièí (Nìmecko, Rakousko, Maïarsko, Kanada, ). Semináø souèasné techniky bude zamìøen na opìrnou funkci horních konèetin, a to pøedevím v polohách
up-side-down, tedy vzhùru nohama.
V letoním roce má kadá skupina monost vlastní volby preference pedagoga
s pøihlédnutím ke svìtelným a prostorovým zkoukám. Do pøiloené návratky uveïte preferenci na prvním místì a v pøípadì velkého zájmu uveïte i náhradní volbu.
Podrobnì v návratce.
MINISYMPOZIUM
Na téma Teorie tréninku ho povedou v prostorách Eurocentra s pedagogy a ostatními
zájemci z øad úèastníkù tøi významné osobnosti:
Marie Kinsky (Paøí)
Taneènice a pedagoka, pracovala v mnohých taneèních a divadelních spoleènostech, pøedevím ve Francii. Vyuèuje souèasnou verzi Limónovy techniky. Organizuje
èinnost obèanského sdruení SE.S.TA (Setkávání souèasného tance).
Anna Sedlaèková (Bratislava)
Slovenská taneènice, pedagoka, choreografka. Vyuèuje na bratislavské katedøe
taneèní tvorby VMU, studuje na The School for Body Mind Centering v USA. Zaloila
ateliér pohybu Dvorana a spoluzakládala Asociáciu súèasného tanca. Pro svou skupinu AS Project vytvoøila v letech 1996 - 2003 øadu pøedstavení.
Jitka Èemusová (Praha)
Fyzioterapeutka a odborná asistentka katedry fyzioterapie FTVS UK v Praze.
Poznatky pøednesených pøíspìvkù budou zpracovány i písemnou formou ve sborníku.
Pøednáky budou organizovány ve tøech samostatných blocích s moností praktických ukázek a vdy se závìreènou diskusí úèastníkù.
ROCKOVÝ KONCERT
Tímto veèerem pokraèujeme v sérii spoleèenských pøekvapení (rockový koncert 2003, minikoncert pìveckého sboru a noèní prohlídka Muzea skla a biuterie - 2004,
Swingová tanèírna - 2005). Chceme tak vytvoøit prostor pro neformální setkání, rozpravy, diskuse, zábavu, tanec. Hudba: J.A.R.
J.A.R.
Èeská hudební skupina zaloená roku 1989 (první koncert se konal 17.11.1989)
klávesistou Romanem Holým a rappery Michaelem Viktoøíkem a Otou Klempíøem.
Z této sestavy se za deset let rozrostla a do dneního poètu deseti èlenù. Pøibyli
Dan Bárta (zpìv, spolupracoval u na druhém albu), Mirek Chyka (kytara), Pavel
Bady Zboøil (bicí), Robert Balzar (baskytara) a Filip Jelínek, Radek Kapar a Frantiek
Kop (dechové nástroje). K desetiletému výroèí zaloení skupiny byla vydána videokazeta V deseti letí desetiletím.
Diskografie: Frtka (1992, 2000), Mydli-To (1994, 2000), Mein Kampfunk (1997), Homo
Fonkianz (1999), o ti o - Jemixes (2000), Nervák (2002), Armáda pásu (2006).
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DISKUSNÍ KLUBY
Ji pøi prezenci obdrí kadá skupina tzv. tematické okruhy a klíèové otázky problémù, na které by se jednotliví èlenové skupiny v roli odborného diváka mìli zamìøit.
Úlohou skupiny je pøipravit si k vidìným choreografiím postøehy analytického charakteru tak, aby mohla zahájit k dané choreografii diskusní klub. Cílem diskusního
klubu je nauèit se pøemýlet vidìném, formulovat mylenky a umìt je pøednést
a obhájit. Nauèit se také tolerovat postoje druhých a spoleènì dospìt k urèitému
konstatování - závìru. Tímto zpùsobem nejen dát reflexi o vidìném, ale i dostat odezvu na pøedvedené.
ROZBOROVÉ SEMINÁØE
Probìhnou vdy následující dopoledne po dané programové èásti pøehlídky (tedy
v sobotu a v nedìli) ve dvou nezávislých uèebnách Eurocentra mezi vedoucími skupin a lektorským sborem. Lektorský sbor vybavený poznatky, data-projektorem a DVD
záznamem provede následnou projekci, celkovou analýzu vidìného a diskusi
nad vidìným.
OCENÌNÍ DIVÁKÙ
Ji pøi prezenci obdrí kadá skupina (ale také diváci) barevné samolepicí hlasovací
etony. Po skonèení programového veèera, ve kterém skupina neúèinkuje, má kadý
úèastník právo nalepit hlasovací eton k choreografii, která jej nejvíce zaujala. Výsledky ankety budou úèastníkùm ihned po skonèení veèera jasné vizuální kontrolou.
INFORMACE O AKTIVITÁCH V REGIONU
Ve foyeru divadla bude po celou dobu akce umístìna pøenosná nástìnka, na kterou
bude moci kadý úèastník umístit informace o dìní v regionu, ze kterého pochází.
Tedy taková burza oborových aktivit. Cílem je vìtí informovanost o dìní v oboru
v rámci rùzných regionù, abychom o sobì více vìdìli. Je tedy na vás pøivézt informace o dìní v regionu. Bude zveøejnìno druhé èíslo obèasníku pro scénický tanec pam
pam. První èíslo pam pam zveøejnìné u pøíleitosti Celostátní pøehlídky v Kutné Hoøe
najdete na www.nipos-mk.cz (Artama-scénický tanec).
SEMINÁRNÍ POPLATEK
2.000 Kè zahrnuje pøíspìvek na ubytování, stravování a umoòuje volný vstup
na semináøe, diskusní kluby, minisympozium, tøi veèerní pøedstavení a rockový veèer. Nezahrnuje pojitìní a cestovní náklady.
UZÁVÌRKA PØIHLÁEK 15. ZÁØÍ 2006
Pøihláky zalete obratem 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
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ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

Na seminární pobyt XX. celostátní pøehlídky scénického tance
Tanec, tanec... 2006
26. - 29. øíjna, Mìstské divadlo Jablonec nad Nisou o.p.s.
Jméno a pøíjmení: ..................................................................................................................
Adresa: ......................................................................................................................................
.................................................................

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

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

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

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

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

Soubor, kde tanèím, nebo který vedu: .................................................................................
.....................................................................................................................................................
Zavazuji se, e kurzovné zaplatím v plné výi dne 26. øíjna 2006 pøi prezenci
v Mìstském divadle Jablonec nad Nisou o.p.s.
Datum:

Podpis:

PAM PAM

OBÈASNÍK SCÉNICKÉHO TANCE
Je a pøekvapivé, jak mnoho nás je, kterým múza tance uèarovala,
a je a zaráející, jak málo o sobì víme.
Obèasník scénického tance pam pam vznikl právì z potøeby mapovat dìní
v oblasti neprofesionálního scénického tance. Pøináí informace o aktivitách,
o osobnostech, o souborech a skupinách, o metodách výuky, o pøístupech
k technice a tvorbì, zkrátka o nás a o naem ití.
První èíslo vylo v rámci Celostátní pøehlídky dìtských skupin scénického tance
v Kutné Hoøe, druhé èíslo vyjde v rámci Celostátní pøehlídky scénického tance
mládee a dospìlých Tanec, tanec... 2006 v Jablonci nad Nisou. Pøípadní
zájemci jej mohou získat (zdarma) na NIPOS-ARTAMA (Jiøí Lössl). V pøípadì
ètenáøského zájmu bude moné dalí èísla oficiálnì objednat formou
pøedplatného.
Pøeji vám, a se vám s námi dobøe ète, a máte chu nám psát o dìní ve svém
taneèním okolí (redakce.pam@seznam.cz).
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CELOROÈNÍ VZDÌLÁVACÍ PROGRAMY
2006/2007

Vzdìlávání jsou akreditována MMT v programu Dalího vzdìlávání pedagogických
pracovníkù pod è.j.: 34 690/2005-25-448, jsou odbornì garantována NIPOS-ARTAMA Praha. Jsou víkendová, jedenkrát v mìsíci, zpravidla desetkrát roènì.
Absolvent skládá závìreèné zkouky, za které mu po úspìném sloení pøísluí
OSVÌDÈENÍ MMT.
1. TØIKRÁT S
Cyklus semináøù pro pedagogy dìtských skupin scénického tance O hudbì
a o pohybu s významnými osobnostmi z oblasti hudební a taneèní v následující
struktuøe: 1. setkání - Tomá Kolafa - hudba a její vhodnost, inspirativnost
a srozumitelnost pro dìtského interpreta; Bohumíra Eliáová - základy kompozièní práce s dìtským interpretem; 2. setkání - Lenka vandová, Edgar Mojdl - specifika a osobitá tvùrèí práce s hudbou v dìtském scénickém tanci; 3. setkání - Ladislava Koíková, Tomá enkyøík - specifika a osobitá tvùrèí práce s hudbou v dìtském scénickém tanci.
Termíny a místo: 27. - 28. 1., 10. - 11. 2., 24. - 25. 2. 2007, Praha
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
2. RYTMICKÁ, POHYBOVÁ A TANEÈNÍ VÝCHOVA DÌTÍ VE VÌKU 6 A 9 LET
Vzdìlávání je urèeno pøedevím pro zaèínající pedagogy, kteøí hledají, jak formou hry
a øíkadel najít cestu k dìtskému interpretu (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.
Termíny a místo: záøí 2006 a èerven 2007, taneèní sál Pohybového studia Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou
Pøihláky a podrobné informace: TS Magdaléna, Ludmila Rellichová, Lièí jámy 139,
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, mobil: 602 963 574.
3. SOUÈASNÉ POHYBOVÉ TRENDY SCÉNICKÉHO TANCE
Vzdìlávání je urèeno vem, kteøí chtìjí doplnit a systematicky utøídit své vìdìní z oblasti
souèasných pohybových trendù ve scénickém tanci.
Termín a místo: øíjen 2006 a èerven 2007, taneèní sál Lidové konzervatoøe Ostrava.
Pøihláky a podrobné informace: Kateøina Maceèková, Karla Tomana 3, 709 00
Ostrava, tel.: 596 626 763, mobil: 728 103 742, e-mail: k.maceckova@atlas.cz
4. METODIKA STEPU
Výukový semestr (est víkendových semináøù) seznamuje systematicky se základními
typy úderové techniky a s jejich zavedenými vazbami. Ke kadému semináøi je zpracován písemný podklad. Metodický postup tohoto programu se pøidruje jedné
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POHYBOVÁ A TANEÈNÍ VÝCHOVA

z nejnovìjích amerických publikací - A Tap Dance Guidebook for Rhythm Explorers
THE SOULS OF YOUR FEET autorky Acia Gray, která je pøeloena do èetiny.
Místo konání: Praha
Pøihláky a podrobné informace Taneèní studio ZIG-ZAG tap a swing, Zdenìk Pilecký, Vlastina 11/531, 161 00 Praha 6, tel.: 220 563 459, mobil: 603 954 074, e-mail:
zig-zag@volny.cz)
Vzdìlávání jsou akreditována MMT v programu Dalího vzdìlávání pedagogických
pracovníkù pod è.j.: 34 690/2005-25-448, jsou odbornì garantována NIPOS-ARTAMA Praha. Absolvent získává Osvìdèení o absolvování kurzu, které prokazuje zvyování odborné kvalifikace - nenahrazuje pedagogické minimum.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
na vzdìlávací program 2006/2007
Jméno a pøíjmení: ....................................................................................................
Adresa: ...................................................................................................................
................................................................. PSÈ: .................................................
Datum narození: .....................................
Telefon domù: ......................................... Telefon do zam.: ...............................
Mobilní telefon: ........................................

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

Soubor, kde tanèím: ............................................................................................
.............................................................................................................................
Pøihlauji se na vzdìlávací program:
1. Tøikrát S
2. Rytmická, pohybová a taneèní výchova dìtí ve vìku 6 a 9 let
3. Souèasné pohybové trendy scénického tance
4. Metodika stepu
Datum:

Podpis:

Odelete obratem na 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.asp
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FOLKLORNÍ SOUBORY

CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA CHOREOGRAFIÍ
FOLKLORNÍCH SOUBORÙ DOSPÌLÝCH 2006
Datum konání:
24. - 25. listopadu 2006
Místo konání:
Jiráskovo divadlo Nový Bydov
Poøadatelé:
NIPOS-ARTAMA Praha, SDTT
Spolupoøadatel:
NÚLK Stránice
Pøedpokládaná úèast: 11 - 12 souborù z rùzných regionù ÈR
Mezi specifické rysy èinnosti souborù patøí zamìøení na irokou kálu prezentace
lidového umìní, a to se zøetelem k prostøedí, v jakém je pøedvádìno. Soubory dnes
vychovávají své èleny k tvùrèímu pøístupu, k vytváøení choreografií ve scénickém
zpracování s umìleckou výpovìdí. Prezentace scénického provedení tance v divadelních
podmínkách, konfrontace smìrù a rùzných podob choreografické tvorby, následná
forma veøejné diskuse s odborníky - toto ve pro dospìlé folklorní soubory chybí.
Dìtské folklorní soubory (vìk do 15-ti let) mají pravidelnì - vdy kadé dva roky - svoji
celostátní pøehlídku, které pøedcházejí krajské pøehlídky. Pøehlídka, kterou z povìøení
a za finanèního pøispìní MK poøádá NIPOS-ARTAMA, má svá pravidla i schválené
propozice.
Pro dospìlé folklorní soubory celostátní pøehlídka v období po listopadu 1989
neexistuje. Máme na mysli takový typ pøehlídky, jí pøedcházejí krajské èi jiné výbìry.
Ani MFF Stránice, Pardubice-Hradec Králové èi festivaly poøádané FoS ÈR ji
nemohou nahradit. Jejich koncepce vychází pøedevím z tematizovaných autorských
poøadù, kdy oslovený tvùrce navrhne téma a posléze vybere soubory.
Pøi spoleèných rokováních koordinaèní rady pro folklor (NIPOS a jeho odborný útvar
ARTAMA, NÚLK Stránice a FoS ÈR) jsme doli k názoru, e patrnì nejpotøebnìjí je
poøádat Celostátní pøehlídku choreografií.
Pro rok 2006 se zástupci vech tøí organizací dohodli, e celostátní pøehlídku bude
poøádat NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s NÚLK Stránice a SDTT a po konzultaci
s FoS ÈR.
Výbìr bude proveden na základì vyhláených propozic, tj. pøihláek jednotlivých
souborù a dále na doporuèení programové rady pøehlídky.
Souèástí bude rozborový semináø vedený lektorským sborem. Naím cílem je zjistit,
zda dospìlé soubory mají zájem o tento typ pøehlídky, zda mají zájem o prezentaci
nové tvorby, o konfrontaci nových smìrù a podob choreografické tvorby. Zda je
v souborech dospìlých zájem o názor odborníkù, kteøí formou veøejné diskuse
s choreografy a vedoucími souborù sdìlí svùj pohled na klady i problémy vystoupení
s cílem kvalifikovanì a citlivì poradit a inspirovat.
Samotná pøehlídka bude jednodenní (soubory ze vzdálenìjích míst pøijedou den
pøedem). V dopoledních hodinách budou probíhat zkouky souborù, odpoledne od
15.00 hod. pøehlídka, hodinu po jejím ukonèení bude následovat rozborový semináø.
Informace: Jana Rychtová, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, Praha 2, rychtova@nipos-mk.cz
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VÝTVARNÉ AKTIVITY

ASOCIACE VÝTVARNÝCH PEDAGOGÙ
23. setkání v Hradci Králové pøi pøíleitosti pøípravy
12. celostátní pøehlídky výtvarných prací dìtí a mládee
Litomyl 2007

Termín: 6. - 8. øíjna 2006 Hradec Králové
Poøádá: AVP a NIPOS - ARTAMA
Úèastnický poplatek: 1000 Kè + 400 Kè za ubytování.
Akreditace MMT.
RÁMCOVÝ PROGRAM:
pátek 6. øíjna 2006
odpoledne
Kuks - speciální prohlídka s odborným komentáøem dr. Lièenikové
z Národního památkového ústavu
veèer

Divadlo Drak

sobota 7. øíjna 2006
9.00 - 16.00
Workshopy na téma Monosti jazyka komunikace
Lektoøi - èinní umìlci v oblastech film, komiks, objektová tvorba:
Ivan Látal - autor a reisér Kostièek
Matìj Nìmeèek - autor Ètyølístku
Krytof Kintìra - výtvarník PQ 2007
16.00 - 18.00

Praské quadrienále 2007 - projekty pro koly

veèer

Someliérské intermezzo aneb O èem komunikuje víno

8. 10. nedìle
9.00 - 11.00

Technické, technologické a dalí nezbytné parametry prezentace

11.00 - 14.00

umný Hradec - snad i s autorem arch. D. Vávrou,
zatím v nadìjném jednání

Pøihláky do 17. záøí 2006 na adresu: alena.hurka@atlas.cz, tel. 604 194 001, nebo
synecka@nipos-mk.cz, tel. 221 507 966, potou: Z. Synecká, NIPOS - ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2.
Setkání je urèeno èlenùm AVP a vem zájemcùm z øad pedagogù a vedoucích kroukù,
kteøí mají zájem o úèast na 12. celostátní pøehlídce výtvarných prací dìtí a mládee
Litomyl 2007.
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VÝTVARNÉ AKTIVITY

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
23. setkání AVP v Hradci Králové
Jméno a pøíjmení: ...................................................................................................................
Adresa: ......................................................................................................................................
....................................................................

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

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

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

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

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

Adresa pracovitì: ..................................................................................................................
....................................................................
èlen AVP

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

nejsem èlenem AVP

(zakrtnìte)

Úhrada úèastnického popolatku + ubytování:
w pøevodem na úèet (po obdrení Vaí pøihláky Vám zaleme èíslo naeho konta
a pøidìlený variabilní symbol)
w zalete sloenku
w zalete fakturu
Název koly (pøesný, napø. podle zøizovací listiny):
IÈO:
Adresa koly:
Datum:

Podpis:

FAUSTOVÁNÍ 2006

Víkendová dílna (nejen) loutkového divadla
27. - 30. záøí 2006, Kulturní støedisko mìsta Bechynì
Letoní Faustování se bude vìnovat výtvarným a loutkohereckým postupùm, jejich
monostem a prolínání. Je urèeno nejen loutkáøùm, ale i vem, koho baví hra a tvorba.
Podkladem pro práci bude text Michaela Endeho O kouzelném zrcadle (k dispozici
na adrese www.nipos-mk.cz/artama).
Lektoøi: Robert Smolík a tìpán Filcík
Pøíjezd 27. 9. veèer. Nocleh ve vlastním spacím pytli zdarma.
Úèastnický pøíspìvek: 200 Kè
Informace a pøihláky: filcik@nipos-nk.cz, tel. 221 507 960, 777 560 339, adresa:
NIPOS ARTAMA - loutkáøství, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2
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POMERANÈOVÁ VÁNOÈKA 2006

VI. roèník nesoutìní pøehlídky studentského a jinak mladého divadla
15. - 17. prosince 2006, DDM Kopøivnice
Poslání pøehlídky: Pøedvést si navzájem své dosavadní divadelní zkuenosti
a dovednosti, vzájemnì se inspirovat a obohatit. Pøehlídka není omezena konkrétním
divadelním oborem.
Technické podmínky: Délka vystoupení pro dvojice a trojice max. do 30 min.,
pro kolektiv max. 70 min. K dispozici jevitì o rozmìrech 7 x 3 m, v. 2,5 m, pódium
0,4 m, sál 15 x 7,5 m, kapacita cca 130 divákù. Je moné hrát v prostoru jevitì
nebo hleditì. Bìné divadelní osvìtlení a zvuková aparatura.
Úhrada nákladù: Pokud se opìt podaøí zajistit potøebné finance, poøadatel uhradí
cca 50% nákladù na dopravu (vlak, linkový autobus). Doprava osobním automobilem dle osobní domluvy. Úèinkující soubory neplatí ádný úèastnický poplatek.
Vstup na vechna pøedstavení zdarma.
Ubytování: V prostorách DDM Kopøivnice ve vlastním spacím pytli za 20 Kè
(k dispozici klubovny, WC, kuchyòka) nebo na ubytovnì SPS Kopøivnice za 150 Kè
(pokoje, postele, sprcha, WC).
Stravování: Dle domluvy a objednávky v DDM (gulá, øízky, zelòaèka cca 20-30 Kè za jídlo).
V prùbìhu pøehlídky bude k dispozici bufetové obèerstvení - káva, limo, èaj, placky
Pøihláky: Nejpozdìji do 30. listopadu 2006 na adresu:
Dan Brchel, ÚDIVADLO DDM Kopøivnice, Kpt. Jaroe 1077, 742 21 Kopøivnice,
e-mail: dan@ddmkoprivnice.edunet.cz; www.ddmkoprivnice.edunet.cz

TRDLINKY

Sedmý roèník nesoutìní pøehlídky dìtského divadla
2. - 4. bøezna 2007, Vykov
Poøádají: Obèanské sdruení THALIA a Mìstské kulturní støedisko Vykov
U sedmým rokem zveme do Vykova vechny dìtské divadelní soubory a taky ty, které se
za dìtské jetì povaují a mají chu zahrát si na naí pøehlídce a strávit s námi víkend plný
pøekvapení. Celé divadelní dìní se odehraje v Besedním domì ve Vykovì, který pøetvoøí
svými výtvarnými pracemi dìti z vykovských kol v kouzelné a fantastické divadlo. Tam na
vás bude èekat mimo jiné spousta doprovodných programù, mezi nimi nebudou chybìt
soutìe, dílny, povídání o pøedstaveních, noèní i denní dobrodruné hry a velká závìreèná
slavnost. Budete moci zajít do èajovny a pøeèíst si trdlinkovský èasopis
Pro bezproblémový chod pøehlídky je tøeba, abyste s námi zùstali od páteèního
odpoledne, kdy bude pøehlídka zahájena, a do nedìlního rána. Ubytování (v tìlocviènì
gymnázia ve vlastním spacáku), stravu i náklady na dopravu vám uhradíme.
Pøihláky (najdete na adrese www.osthalia.wz.cz) prosím odelete do 20. ledna 2007
na adresu: O.S. Thalia, Luká a Dana Tvrïochovi, Hybeova 110, 682 01 Vykov.
K pøihláce pøilote kompletní seznam èlenù souboru s rodnými èísly, daty narození
a adresami - kvùli zdravotnímu pojitìní. Pokud nám zalete nìjaké materiály o souboru
a pøedstavení (fotky, èlánky...) do festivalového èasopisu, budeme moc rádi.
Dalí informace: tel. 608 911 437 (Dana Tvrïochová) a 608 642 956 (Luká Tvrïoch),
e-mail: lukas.tvrdoch@post.cz, dana.t@mail.muni.cz
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TVOØIVÁ DRAMATIKA
je jediný odborný èasopis v ÈR zamìøený na vechny oblasti dramatické výchovy:
- na dramatickou výchovu jako samostatný pøedmìt i na dramatickovýchovné metody aplikované v jiných pøedmìtech (èeský jazyk a literatura, prvouka/vlastivìda,
dìjepis, obèanská výchova, cizí jazyk...) na základních a støedních kolách,
- na dramatickou výchovu v mateøské kole,
- na divadlo hrané dìtmi a dìtský pøednes,
- na dramatickou výchovu na vysokých kolách umìleckého a pedagogického smìru,
- na dramatickou a jinou tvoøivou hru s postienými,
- na teorii, didaktiku a historii oboru.
n TD vznikla v roce 1990 z iniciativy Sdruení pro tvoøivou dramatiku, v souèasné
dobì je vydávána NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s STD a s katedrou výchovné
dramatiky DAMU.
n TD vychází tøikrát do roka; distribuována je pøedevím pøedplatitelùm; koupit ji lze
také v knihkupectví divadelní literatury PROSPERO, Celetná 17, 110 00 Praha 1.
n TD má strukturu danou dvìma hlavními rubrikami, které pojmenovávají obì základní smìøování dramatické výchovy (Dramatika-umìní-divadlo a Dramatikavýchova-kola), a dalími návaznými rubrikami (Inspirace, Recenze, Literatura
pro dìti a mláde). Od roku 2004 pøibyla tøetí stìejní rubrika Úvahy-pojmy-souvislosti, v ní jsou publikovány studie obecnìjího charakteru a která má ambici
pøispívat k ustalování terminologie oboru.
n Pravidelnou souèástí TD jsou èlánky o rùzných smìrech a konceptech zahranièní dramatické výchovy. Dosud byla vìnována pozornost tìmto osobnostem svìtové dramatické výchovy a paradivadelních aktivit: Winifred Wardové, Geraldine
Brain Siksové, Ruth Beall Heinigové, Brianu Wayovi, Judith Kase-Polisiniové,
Viole Spolinové, Keith Johnstoneovi, Gavinu Boltonovi, Dorothy Heathcoteové,
Cecily O´Neillové, Alanu Lambertovi, Jonothanu Neelandsovi, Tonymu Goodeovi,
Warwicku Dobsonovi, Norah Morganové, Julianì Saxtonové, Judith Ackroydové,
Francisu Prendivillovi, Barbaøe Salisburyové, Nellie McCaslinové, Jerneral Cranstonové, Johnu O´Toolovi, Johnu Somersovi, Augustu Boalovi, Helmutu Köppingovi, Tatjanì Brinkmanové, Sandøe Tittoniové, Allanu Owensovi a dalím.
n TD je v souèasné dobì jedinou platformou, kde se uveøejòují nové dramatické
texty pro dìtské a støedokolské soubory a scénáøe pùvodních nebo pøeloených kolních dramat (dramatických struktur), které lze vyuít pøímo ve vyuèování.
n Souèástí kadého èísla TD je textová pøíloha Dìtská scéna, v ní vycházejí dramatické texty (divadelní hry a scénáøe a recitaèní pásma a montáe) pro dìtské
a mladé soubory.
n TD je po zániku Zlatého máje vedle bulletinu PdF MU Ladìní jediným periodikem, které se soustavnì vìnuje literatuøe pro dìti a mláde.
n Vdy po dvou roènících je vydáván podrobný obsah a rejstøík vylých èísel TD.
Tvoøivou dramatiku si mùete objednat buï e-mailem (na portále o dramatické výchovì
www.drama.cz, pøíp. na adrese jaroslav.provaznik@damu.cz), nebo pøímo v redakci
na adrese: redakce Tvoøivé dramatiky, ARTAMA (NIPOS), Blanická 4, P. O. Box 12,
120 21 Praha 2-Vinohrady.
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PUBLIKACE O DRAMATICKÉ VÝCHOVÌ
A DÌTSKÉM DIVADLE
EVA MACHKOVÁ: METODIKA DRAMATICKÉ VÝCHOVY
Základní pøíruèka pro uèitele dramatické výchovy na vech typech a stupních kol,
pro vychovatele a vedoucí dìtských divadelních, loutkáøských a recitaèních kolektivù. Obsahuje zásobník dramatických her, cvièení a improvizací, doplnìný obsáhlou
statí o dramatické výchovì, její metodice a historii. Publikace vyla v roce 2005 u
v 10. vydání.
(156 str., 50 Kè)
EVA MACHKOVÁ: ÚVOD DO STUDIA DRAMATICKÉ VÝCHOVY
Pøehledná kniha o dramatické výchovì, její teorii, didaktice a historii podrobnì,
ale pøitom pøístupnou formou seznamuje se vemi základními typy a smìry dramatickovýchovné práce. Publikace, která navazuje na pøedchozí práce Evy Machkové
(zejm. Základy dramatické výchovy a Metodika dramatické výchovy) a zohledòuje i nejnovìjí vývoj oboru, obsahuje tyto kapitoly: Historie. Teorie (Co je dramatická výchova. Pedagogicko-psychologická východiska. Proces a produkt. Zdroje dramatické
výchovy - omyly a mýty). Metodika (Strategie vedení. Improvizace pøíbìhu. Techniky
strukturování. Hry a cvièení. Volba námìtù a pøedloh). Dìtské a studentské divadlo.
Uèitel dramatické výchovy. Kniha je urèena pedagogùm vech typù kol, vedoucím
dìtských a mladých divadelních, loutkáøských a recitaèních souborù a studentùm
dramatické výchovy na støedních odborných (SPg) a vysokých kolách. Proto autorka kromì podrobného seznamu odborné literatury zaøazuje za kadou kapitolu také
otázky a úkoly, které mohou ètenáøe inspirovat k dalímu studiu dané oblasti.
(200 str., 40 Kè)
DRAMATICKÁ VÝCHOVA A DÍTÌ V BLUDITI DNENÍHO SVÌTA
Publikace shrnující pøíspìvky z první èeské celostátní konference o dramatické výchovì, kterou uspoøádala katedra výchovné dramatiky DAMU spolu se Sdruením
tvoøivé dramatiky v roce 2000. Konference se zúèastnily nejvýraznìjí osobnosti oboru
a nìkolik hostù ze Slovenska a Velké Británie - uèitelé dramatické výchovy a vedoucí
dìtských divadelních souborù, divadelníci, pedagogové, psychologové a neurologové, kteøí se zajímají o dramatickou výchovu a její monosti pøi práci s dìtmi.
Z obsahu: M. Klíma: Tvoøivá dramatika vyaduje kreativitu bez vnìjích efektù, V. Komárek: Mozkové zákulisí dramatu, J. Valenta: Dramatická výchova - aplikovaná psychologie, nebo umìlecký obor?, R. Maruák: DV a výuka literatury a dìjepisu,
G. Hickey: Zlepování prospìchu chlapcù prostøednictvím informatiky a fyzického
divadla, P. Vacek: Dramatická výchova mezi dobrem a zlem, A. Palarèíková: Inscenaèní praxe s dìtmi a její význam, I. Konývková: Fixace v divadelní práci s dìtmi...
Publikace je doplnìna pøehledem Vývoj èeské dramatické výchovy v datech, seznamem èeské odborné literatury o dramatické výchovì a soupisem kontaktù na instituce, které se tomuto oboru vìnují v ÈR.
(164 str., 20 Kè)
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NORAH MORGANOVÁ-JULIANA SAXTONOVÁ: VYUÈOVÁNÍ DRAMATU
Pøeklad publikace zkuených pedagogù dramatické výchovy, která patøí k nejoblíbenìjím pøíruèkám mezi uèiteli dramatu po celém svìtì. Kniha Vyuèování dramatu,
kterou autorky opatøily pøípadným podtitulem Hlava plná nápadù, podává ucelený
obraz o dramatické výchovì a zabývá se vemi oblastmi, s nimi se uèitelé dramatické výchovy i vedoucí dìtských dramatických kolektivù setkávají dennì ve své praxi.
Po úvodních kapitolách, pojednávajících o vztahu mezi divadlem a dramatickou výchovou, se autorky vìnují mj. problematice uèitele v roli, jeho rùzným variantám,
monostem a rizikùm, dále strategiím a technikám uplatòovaným pøi výuce dramatické výchovy, formulování otázek a práci s nimi pøi vyuèování, plánování dramatické
lekce i pøípravì dlouhodobých plánù, hodnocení a posuzování dramatickovýchovné
práce. Èeský pøeklad je doplnìn podrobným strukturovaným rejstøíkem (vèetnì porovnání èeské a anglické terminologie) a pøehledem doporuèené literatury. Publikace je urèena uèitelùm dramatické výchovy na vech typech a stupních kol, studentùm dramatické výchovy, vedoucím dìtských a støedokolských divadelních souborù
i vem ostatním, kteøí mají zájem o vyuívání divadelních a dramatickovýchovných
prvkù a postupù pøi práci s dìtmi a mládeí.
(252 str., 50 Kè)
JOSEF MLEJNEK: DÌTSKÁ TVOØIVÁ HRA
Populární publikace, která patøí ke zlatému fondu èeské dramatickovýchovné literatury.
Praktická pøíruèka, shrnující zkuenosti dlouholetého uèitele dramatické výchovy
a vedoucího dìtských a mladých divadelních souborù z Vysokého Mýta, který rozhodujícím zpùsobem ovlivnil podobu èeské moderní dramatické výchovy, ocení uèitelé vech
stupòù a typù kol (M, Z, ZU, S...) a vedoucí dìtských souborù a dalí, kteøí pracují s dìtmi a mládeí. Stìejní èástí publikace je zásobník her, cvièení a námìtù
pro improvizace, doplnìný výkladem o podstatì a inspiraèních zdrojích dramatické
výchovy a o její metodice. Souèástí publikace jsou také kvalitní texty a dramatizace
J. Mlejnka urèené dìtským souborùm a materiály pro dìtský pøednes.
(152 str., 40 Kè)
HANA BUDÍNSKÁ: HRY PRO EST SMYSLÙ.
KARTOTÉKA PRO LOUTKÁØE I NELOUTKÁØE, KTEØÍ SI UMÌJÍ HRÁT S DÌTMI
Nová reedice stále ádané pøíruèky, která patøí k nejoblíbenìjím metodikám mezi
tìmi, kdo uèí dramatickou výchovu nebo vyuívají nìkterých jejích postupù pøi práci
s pøedkolními i kolními dìtmi, i pro ty, kdo vedou dìtské divadelní a loutkáøské
soubory. Hry a cvièení s rùznými variantami a monosti rùzných motivací jsou uvádìny pøehlednì na kartotéèních lístcích a jsou uspoøádány do tìchto okruhù: Pozornost, pamì a pøedstavivost, Jevitní øeè, Fantazie a tvoøivost, Hry a etudy. Cennou
souèástí kartotéky jsou úvodní Metodické poznámky k práci s kartotékou s odkazy
na dalí literaturu. (50 Kè)
KRISTA BLÁHOVÁ: UVEDENÍ DO SYSTÉMU KOLNÍ DRAMATIKY
Systematická pøíruèka dramatické výchovy struènì a pøehlednì seznamuje se vemi
oblastmi tohoto oboru a díky bohatému aparátu pøíkladù (her, cvièení, motivací, kolních dramat a komplexù) nabízí pedagogùm a vedoucím dìtských kolektivù moderního prùvodce dramatikou jako pøedmìtem i metodou práce a uvádí do nejnovìjích
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smìrù dramatické výchovy vèetnì strukturování dramatické práce.
Z obsahu: Dramatická výchova ve kole. Plánování uèiva. Vymezení základních pojmù. Tøídìní dramatických her a improvizací. Stavba a vedení dramatické hry a improvizace. Ukázky námìtù a technik dramatických her a improvizací.
(84 str., 30 Kè)
ALENA PALARÈÍKOVÁ: TYGR V OKU
ANEB O TVORBÌ INSCENACE S DÌTMI A MLÁDEÍ
Práce jedné z nejvýraznìjích osobností èeské dramatické výchovy, uèitelky literárnì
dramatického oboru ZU erotín v Olomouci a vedoucí dìtských a støedokolských
souborù, jejich vystoupení patøila k nejzajímavìjím na celostátních pøehlídkách
a dílnách v 80. a 90. letech. V pøevánì prakticky zamìøené knize se autorka vìnuje
specifice tvorby inscenace s dìtmi a mládeí a popisuje a analyzuje jednotlivé fáze
inscenaèního procesu od volby tématu pøes analýzu pøedlohy, tvorbu dramaturgickoreijní koncepce a k tvarování a veøejnému vystupování. Své zkuenosti ilustruje popisy inscenaèní práce na ètyøech rùzných jevitních tvarech pro rùzné vìkové stupnì:
Princeznièka na bále, Tonka a Zuzka, Èetl jsem Tracyho tygra a Jarní probuzení. Publikace obsahuje rovnì scénáøe tøí inscenací, mnoství fotografií a doporuèenou literaturu. (144 str., 50 Kè)
MIROSLAV SLAVÍK: CESTA K DIVADELNÍMU TVARU S DÌTSKÝM KOLEKTIVEM
Práce seznamuje ètenáøe s jednou z cest k divadlu s dìtmi. Metoda, kterou autor
popisuje, je doplnìna také teoretickými a historickými exkurzy. Publikace pøináí rovnì pìt scénáøù, které M. Slavík napsal a které byly hrány na celostátních pøehlídkách dìtských souborù: Brémtí muzikanti (podle bratøí Grimmù), Paleèek (podle
Jana Wericha), Pohádka o Zemièce-Zvonièce (podle Jamese Joyce), Indické pohádky (podle Vincence Lesného) a Hra na Kulièky (podle Ericha Kästnera).
(52 str., 30 Kè)
EVA POLZEROVÁ: POHYBOVÁ PRÙPRAVA JAKO SOUÈÁST DRAMATICKÉ VÝCHOVY
(Prùprava dìtí mladího kolního vìku)
Pøíruèka obsahující cvièení, hry a metodické øady s komentáøi nabízí uèitelùm
a vedoucím souborù propracovanou a mnoha léty práce s dìtmi ovìøenou koncepci
pohybové prùpravy, která klade dùraz na rozvoj tvoøivosti. Z obsahu: Pohyb v prostoru
a orientace v nìm. Správné drení tìla - motivaèní procvièování. Rozvíjení rytmické
a dynamické sloky pohybu. Vyuití rekvizit k tvoøivým pohybovým èinnostem a hrám.
Rozvíjení pohybových dovednosti a pohybové tvoøivosti ve skupinách. Literatura,
hudba a výtvarné umìní jako inspirace k tvoøivému pohybu.
(24 str., 20 Kè)
ÁRKA TEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ: METODIKA MLUVNÍ VÝCHOVY DÌTÍ
Základní pøíruèka techniky a kultury mluvy s metodikou, která je postavena na tvoøivé
høe, shrnuje mnohaleté praktické zkuenosti pièkového odborníka tohoto oboru.
(178 str., 30 Kè)
Publikace lze objednat na adrese: STD a NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P. O. BOX 12,
120 21 Praha 2, nebo e-mailem na adrese: std@drama.cz, nebo elektronicky na
stránkách www.drama.cz.
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CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA
Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 966-9, fax: 221 507 955
e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama
Tajemník Centra dìtských aktivit: Alena Crhová, tel.: 221 507 968
Dìtské divadlo a dramatická výchova
Jakub Hulák
tel.: 221 507 969, e-mail: hulak@nipos-mk.cz
Dìtské divadlo, dìtský pøednes a dramatická výchova
Dìtská scéna, Nahlíení, kurzy a dílny dìtského divadla
Jaroslav Provazník

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

Dìtské pìvecké sbory
Lea ebeová
tel.: 221 507 966, e-mail: sebesova@nipos-mk.cz
Dìtské pìvecké sbory
celostátní pøehlídky a soutìe, Klub sbormistrù
Scénický tanec
Jiøí Lössl

Folklor
Jana Rychtová

Výtvarná výchova
Zdena Synecká

Mladé divadlo
Lenka Novotná

tel.: 221 507 967, e-mail: lossl@nipos-mk.cz
Dìtský a dospìlý scénický tanec
Kutná Hora, Tanec, tanec..., vzdìlávání
tel.: 221 507 964-5, e-mail: rychtova@nipos-mk.cz
Dìtský a dospìlý folklor
celostátní pøehlídky, vzdìlávání
tel.: 221 507 966, e-mail: synecka@nipos-mk.cz (pondìlí - ètvrtek)
Dìtské výtvarné aktivity
trienále celostátní pøehlídky, vzdìlávání
tel.: 221 507 974, e-mail: novotna@nipos-mk.cz
Studentské a experimentální divadlo
Náchodská prima sezóna, rámkùv Písek

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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