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PROPOZICE

DÌTSKÁ SCÉNA 2007

Celostátní pøehlídka dìtského divadla
a Celostátní pøehlídka dìtských recitátorù
36. roèník - 2006/2007
Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá NIPOS-ARTAMA, odborné zaøízení resortu MK, ve spolupráci se Sdruením pro tvoøivou dramatiku. Dìtská
scéna probíhá za finanèní podpory MMT.

CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA DÌTSKÉHO DIVADLA
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Celostátní pøehlídka dìtského divadla je postupová pøehlídka a dílna nejzajímavìjích
a nejinspirativnìjích inscenací dìtských divadelních, loutkáøských a recitaèních souborù z celé ÈR. Inscenace jsou vybírány z krajských pøehlídek, jim mohou pøedcházet
oblastní (okresní), popø. obvodní kola. V pøípadì ekonomických potíí mùe být program pøehlídky omezen nebo mùe být pøehlídka odvolána.
II. VÝZNAM A CHARAKTER PØEHLÍDEK DÌTSKÉHO DIVADLA
Smyslem pøehlídek je konfrontace rùzných stylù práce s dìtskými soubory v oblasti
dramatické výchovy a vytvoøení pøíleitosti pro pøedávání zkueností a vzájemnou inspiraci pracovníkù s dìtmi a mládeí. Pøehlídky by mìly probíhat v atmosféøe pøátelského pracovního setkání a podle moností mohou být doplnìny podnìtným programem pro zúèastnìné dìti (tvùrèí dílny, diskuse, hry apod.) a vzdìlávacími akcemi
pro dospìlé úèastníky.
Na pøehlídkách dìtských souborù se nevyhlauje poøadí (první, druhé, tøetí... místo). Lektorský sbor (odborná porota) doporuèuje vybrané inscenace k postupu
na pøehlídky vyího stupnì a vem úèastníkùm jsou dle moností poøadatele udìleny
pamìtní listy za úèast, popø. drobné dárky.
III. ÚÈAST V KRAJSKÝCH A OBLASTNÍCH KOLECH
Pøehlídek se mohou zúèastnit dìtské divadelní, loutkáøské a recitaèní soubory pùsobící
pøi jakékoliv kolské èi kulturní instituci (ZU, DDM, SVÈ, Z, víceleté gymnázium, kulturní støedisko...) nebo samostatnì. Tyto soubory musí být sloeny alespoò ze 3/4 ze ákù
základních kol èi odpovídajících roèníkù víceletých gymnázií. Soubory se pøihlaují
na pøehlídku, která je pro nì nejsnáze dosaitelná. Pokud nevìdí o poøadateli pøehlídky
na úrovni oblasti (bývalého okresu èi mìstského obvodu), kontaktují pøímo organizátory
krajského kola. Vedoucí se smí se svými inscenacemi zúèastnit v daném kolním roce
pouze jedné krajské pøehlídky.
Výbìr na krajskou pøehlídku (vèetnì poètu postupujících souborù) je organizován
podle podmínek v místì a je stanoven v propozicích vydaných pøísluným poøadatelem. Soubory jsou doporuèeny lektorským sborem (porotou) oblastní (obvodní) pøehlídky, nebo výbìrovou porotou ustanovenou poøadatelem krajského kola, která v pøípadì
potøeby mimo termín pøehlídky navtíví pøedstavení pøihláených souborù, je nemají
monost zúèastnit se oblastního kola. Ve výjimeèných pøípadech je moné také posouzení na základì videozáznamu pøedstavení.
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IV. ORGANIZACE A PRÙBÌH PØEHLÍDEK
Realizátory a odbornými garanty krajských a oblastních pøehlídek mohou být kolské
nebo kulturní instituce, obèanská sdruení, nebo i soukromé osoby, nadace atd. Pro zabezpeèení akce je vhodná spolupráce více subjektù. Pøehlídky lze poøádat spoleènì
s pøehlídkami dìtských recitátorù.
Poøádání krajské postupové pøehlídky je nutno konzultovat s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. Návrhy na postup z pøehlídek, jejich konání nebylo oficiálnì
konzultováno a schváleno, nemusí programová rada Dìtské scény respektovat.
Poøadatelé krajských pøehlídek vypracují vlastní propozice a rozíøí je mezi organizátory kol niího stupnì.
Souèástí pøehlídek vech stupòù je hodnocení formou diskuse o vystoupeních s vedoucími souborù, pøíp. dalími dospìlými úèastníky pøehlídky, pod vedením lektorského sboru (odborné poroty). Pro dìti je moné uspoøádat citlivì vedené diskusní kluby
nebo praktické dílny. Vhodným obohacením pøehlídek mohou být odborné, nejlépe praktické semináøe pro vedoucí dìtských souborù a pro uèitele zabývající se ve své praxi
dìtským divadlem, pøednesem èi dramatickou výchovou. Doporuèení na lektory
pro poroty, semináøe èi dílny lze získat v Centru dìtských aktivit ARTAMA.
V. TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH KOL
Oblastní (na úrovni bývalých okresù) a obvodní pøehlídky: do 11. bøezna 2007, krajská
kola: do 15. dubna 2007.
Celostátní pøehlídka dìtského divadla se koná spoleènì s Celostátní pøehlídkou
dìtských recitátorù pod názvem Dìtská scéna 2007 ve dnech 15. - 21. èervna 2007
v Trutnovì.
Oblastní, popø. obvodní kola se mohou po dohodì s poøadatelem pøísluného krajského kola konat i v pozdìjím termínu, ne jak je stanoveno v tìchto propozicích.
Vzhledem k tomu, e je mezi èleny dìtských divadelních souborù øada dìtí, které
se vìnují recitaci, je tøeba, aby poøadatelé krajských pøehlídek dìtského divadla
a dìtských recitátorù koordinovali termíny tak, aby se pøehlídky nepøekrývaly.
VI. POSTUP NA CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKU DÌTSKÁ SCÉNA 2007
Poøadatel krajské pøehlídky mùe na základì rozhodnutí lektorského sboru (poroty) navrhnout programové radì DS nejvýe jeden divadelní, loutkáøský èi recitaèní soubor k pøímému postupu na celostátní pøehlídku. V pøípadì, e se na pøehlídce vyskytnou dalí
kvalitní a inspirativní inscenace, mùe je doporuèit programové radì DS do irího výbìru (bez ohledu na rozliování kategorie divadelní a recitaèní). Programová rada DS
mùe pøi sestavování programu celostátní pøehlídky pøihlédnout i k poøadí doporuèenému lektorským sborem krajského kola. Pokud je poøadí navreno, slouí pouze interním
potøebám programové rady a není vhodné, aby bylo zveøejòováno.
Pokud je pøehlídka urèena pro dva kraje, mùe její poøadatel vyuít práva samostatných návrhù na pøímý postup za kadý kraj.
Lektorský sbor krajské pøehlídky musí vdy zváit, zda jsou inscenace natolik podnìtné a kvalitní, aby byly pøínosem pro celostátní pøehlídku. Pokud se taková inscenace na krajské pøehlídce neobjeví, nedoporuèí poøadatel na DS ádný soubor.
Inscenace musí mít v evidenèním listu podrobný a vìcný posudek od lektorského
sboru krajské pøehlídky, jinak programová rada DS nemusí vzít návrh v úvahu.
Poèet úèastníkù ani èasový limit vystoupení nejsou stanoveny, navrhovatel ale musí
zváit, zda je poèet úèinkujících pøimìøený délce trvání inscenace a její nároènosti.
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Po skonèení krajské pøehlídky doruèí její poøadatel programové radì DS:
w vyplnìný evidenèní list souboru a inscenace (formuláø NIPOS-ARTAMA, J. Hulák)
w výstiný, vìcný posudek lektorského sboru na doporuèené pøedstavení
w alespoò jeden exempláø textu hry/pásma
Tyto materiály doruèí poøadatel krajské pøehlídky nejpozdìji do 17. dubna 2007
na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jakub Hulák, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 4,
e-mail: hulak@nipos-mk.cz, tel.: 221 507 969.
Program Dìtské scény sestaví z návrhù ze vech krajských pøehlídek programová
rada DS jmenovaná NIPOS-ARTAMA.
V pøípadì, e se na krajské pøehlídce vyskytne mimoøádnì zdaøilá èi inspirativní loutkáøská inscenace, mùe ji lektorský sbor doporuèit také k výbìru na celostátní pøehlídku Loutkáøská Chrudim. V takovém pøípadì pøipojí poøadatel k zaslaným materiálùm
(viz výe) písemné doporuèení lektorského sboru.
VII. HODNOCENÍ A JEHO KRITÉRIA
Hodnocení vystoupení na vech stupních provádìjí nejménì tøíèlenné lektorské sbory
(odborné poroty) jmenované poøadatelem pøísluné pøehlídky. Jejich èleny jsou odborníci z oblasti dìtského divadla, dìtského loutkového divadla, dìtského pøednesu
a dramatické výchovy doplnìní o praktiky nebo teoretiky z jiných oblastí divadla. Èlenem kadého lektorského sboru by mìl být nejménì jeden odborník, který se aspoò
jednou v posledních tøech letech zúèastnil celé pøehlídky vyího stupnì, pro ni lektorský sbor inscenaci vybírá. Centrum dìtských aktivit ARTAMA na poádání tyto odborníky doporuèí.
Lektorský sbor hodnotí zejména:
w umìlecké a výchovné hodnoty inscenace a její textové pøedlohy
w vybavenost dìtí v souboru vzhledem k dané inscenaci
w metodu práce a tvoøivý pøístup vedoucího souboru
w pøínos práce souboru a jeho vedoucího pro rozvíjení oboru dramatické výchovy,
dìtského divadla a dìtského pøednesu.
VIII. PLATNOST NÁVRHÙ NA POSTUP Z KRAJSKÉ PØEHLÍDKY
V zájmu koordinace krajských kol dodruje poøadatel pøehlídky pravidla daná tìmito
propozicemi a konzultuje pøípravu pøehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. V pøípadì nedodrení pravidel ze strany poøadatele pøehlídky není programová
rada DS povinna respektovat návrhy na postup souborù z krajského kola.

PØEHLÍDKY DÌTSKÉHO DIVADLA
HLAVNÍ MÌSTO PRAHA
Otvírání 2007
31. bøezna - 1. dubna
Karlínské Spektrum
Kontakt: Milo Samek, Karlínské Spektrum,
Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8,
tel.: 222 333 812, mob. tel.: 777 343 285,
e-mail: samek@ddmpraha.cz

STØEDOÈESKÝ KRAJ
Stochov
30. bøezna - 1. dubna
Dùm kultury
Kontakt: Iva Dvoøáková,
ikovo nám. 974, 271 01 Nové Straecí,
mob. tel.: 737 149 291,
e-mail: dvorakovi.vil@seznam.cz
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JIHOÈESKÝ KRAJ
Bechynì - Jaro XV
30. bøezna - 1. dubna
Kulturní støedisko mìsta Bechynì
Kontakt: Kvìta Dopitová, Kulturní støedisko mìsta Bechynì, U nádraí 602,
391 65 Bechynì, tel.: 381 213 338,
tel./fax: 381 212 433,
e-mail: program@kulturnidum.cz,

Sukova tøída 1260, 530 02 Pardubice,
tel.: 466 513 131,
e-mail: okpce@volny.cz
KRAJ VYSOÈINA - Tøebíè
3. dubna - Národní dùm
Kontakt: Zuzana Pavlíèková,
DDM Domek, vabinského 1278,
674 01 Tøebíè,
tel./fax: 568 846 217, tel.: 568 846 708,
e-mail: pavlickova@ddmhradek.cz

PLZEÒSKÝ a KARLOVARSKÝ KRAJ
místo v jednání
13. - 15. dubna
Kontakt: Eva Ichová, Roman Èerník,
JOHAN, centrum pro kulturní a sociální
projekty, DPL Havíøská 11, 301 00 Plzeò,
mob. tel.: 775 131 309,
e-mail: johan.c@seznam.cz,
www.johancentrum.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ - Brno
12. - 14. dubna - SVÈ Luánky
Kontakt: Petra Rychecká,
Støedisko dramatické výchovy
SVÈ Luánky, Lidická 50, 658 12 Brno,
tel.: 549 524 107 fax: 549 524 104,
e-mail: brnkadla@luzanky.cz

LIBERECKÝ KRAJ - Liberec
17. - 18. bøezna
Kontakt: Jana Huòková, DDM Vìtrník,
Riegrova 16, 460 01 Liberec,
tel.: 485 102 433,
e-mail: jana.hunkova@ddmliberec.cz,
www.ddmliberec.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Olomouc - (P)ODÌS 2007
13. dubna - DDM
Kontakt: Leo Bøezina, DDM Olomouc,
tø. 17. listopadu 47, 771 74 Olomouc,
tel.: 585 203 360, fax: 585 223 839,
e-mail: icm@ddmolomouc.cz

ÚSTECKÝ KRAJ - Chomutov
4. dubna - Mìstské divadlo
Kontakt: Josef Griml, Z Chomutov,
Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov,
mob. tel.: 777 107 256,
e-mail: joee@volny.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - Ostrava
12. - 15. dubna - SVÈ KORUNKA
Kontakt: Saa Rychecký,
DIVIDLO - divadelní studio,
Dramacentrum Ostrava - Oddìlení dramatické výchovy SVÈ Korunka, Korunní 49,
709 12 Ostrava-Mariánské Hory,
tel./fax: 596 637 767, mob. tel.: 602 787 552,
e-mail: dividlo.ostrava@seznam.cz,
sasa.ostrava@seznam.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové
14. - 15. dubna - Divadlo Jeslièky
Kontakt: Naïa Gregarová, IMPULS,
Støedisko amatérské kultury,
Okruní 1130, 500 03 Hradec Králové,
tel.: 495 582 622, mob. tel.: 775 067 869,
fax: 495 546 560,
e-mail: gregarova@vsvd.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ - Uherské Hraditì
- v rámci pøehlídky ebøiòák 2007
29. - 30. bøezna
Kontakt: Stanislav Nemrava, ZU,
Mariánské nám. 125,
686 01 Uherské Hraditì,
tel.: 572 551 489, 572 555 261,
fax: 572 555 414,
e-mail: zusuh@uhedu.cz,
www.zusuh.uhedu.cz

PARDUBICKÝ KRAJ - Chrudim
14. dubna - Divadlo K. Pippicha
Kontakt: Zdenka Kupfová,
Krajská knihovna, odd. kulturních slueb,
5

PROPOZICE

CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA DÌTSKÝCH RECITÁTORÙ
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Celostátní pøehlídka dìtských recitátorù je postupová pøehlídka a dílna nejzajímavìjích a nejinspirativnìjích vystoupení dìtských sólových recitátorù z celé ÈR. Recitátoøi postupují z krajských pøehlídek, jim pøedcházejí oblastní (okresní), popø. obvodní
a kolní kola.
V pøípadì ekonomických potíí mùe být program recitaèní pøehlídky omezen nebo
mùe být pøehlídka odvolána.
II. VÝZNAM A CHARAKTER PØEHLÍDKY DÌTSKÝCH RECITÁTORÙ
Pøehlídka má pøímou vazbu na výuku mj. èeského jazyka a literatury na základních
kolách a víceletých gymnáziích. Prostøednictvím tvoøivé práce na interpretaci básní èi
prózy a pøípravy veøejného vystoupení rozvíjí v dìtech schopnost hlubího porozumìní
textu a vyspìlého ovládání mateøského jazyka, pøispívá ke kultivaci mluveného slova
a rozvoji mluvních a komunikaèních dovedností. Zároveò dìti motivuje k aktivnímu poznávání èeské i svìtové literatury a získávání vztahu k ní.
Uèitelùm nabízí pøehlídka monost pracovního setkávání, vzájemné inspirace
a dalího vzdìlávání v oboru.
Vechna kola pøehlídky by mìla probíhat v atmosféøe pøátelského pracovního setkání a podle moností mohou být doplnìna podnìtným programem pro úèastníky (rozehøívací a tvùrèí dílny, diskuse, hry apod.) a vzdìlávacími akcemi pro dospìlé úèastníky. Poøadatel pøehlídky by mìl vytvoøit pro vystoupení recitátorù co nejpøíznivìjí podmínky, tedy i potlaèit nezdravou soutìní atmosféru.
III. PODMÍNKY ÚÈASTI
Pøehlídky se mohou zúèastnit jednotlivci ze základních kol, niích stupòù gymnázií,
základních umìleckých kol, domù dìtí a mládee a dalích institucí. Pøihlaují
se u organizátorù kolního kola, popøípadì pøímo u poøadatele oblastního kola.
IV. KATEGORIE
Pro zaøazení do pøísluné vìkové kategorie je rozhodující postupný roèník Z nebo
odpovídající roèník víceletého gymnázia:
1. vìková kategorie - áci 2. - 3. roèníkù základních kol (konèí na úrovni kraje, nepostupuje na Dìtskou scénu)
2. vìková kategorie - áci 4. - 5. roèníkù základních kol
3. vìková kategorie - áci 6. - 7. roèníkù základních kol
4. vìková kategorie - áci 8. - 9. roèníkù základních kol
Je pøínosné, aby poøadatelé kolních, oblastních, popø. krajských kol zøídili i nultou
kategorii pro áky 1. roèníkù Z, která ale není postupová.
Sólisté 1. a 2. kategorie se hlásí na pøehlídku pouze s jedním textem. Sólisté 3. a 4.
kategorie mají pøipraveny dva texty. Záleí na poøadatelích postupového kola, zda budou poadovat druhý text od vech recitátorù, nebo jen od tìch, kteøí po pøednesu prvního textu aspirují na postup èi jiné ocenìní. Podmínkou postupu do celostátního kola
je ale kvalitní zvládnutí obou textù. Úèastníci jsou s principem pouití druhých textù pøedem seznámeni. Recitaèní vystoupení mùe trvat nejvýe 5 - 7 minut pro jeden text
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(poezii èi prózu). Vzhledem k ryze interpretaèní povaze pøehlídky není vhodné, aby recitátor
vystupoval se svým vlastním (autorským) textem. Na pøehlídce vystupují pøednaeèi
výhradnì s texty, s nimi byli vybráni lektorským sborem niího postupového kola.
Recitátor nesmí na pøehlídce vystupovat se stejným textem jako v pøedchozím roce.
Se sólovým pøednaeèem se Celostátní pøehlídky dìtských recitátorù zúèastní pokud
mono pedagog, který pøednaeèe pøipravoval.
V. SPECIFIKACE POSTUPOVÝCH KOL, HODNOCENÍ A PRAVIDLA POSTUPU
Hlavní kritéria hodnocení a výbìru recitátorù do vyích kol:
w pøirozenost dìtského projevu a vybavenost recitátora
w umìlecká hodnota textu, pøimìøená interpretaèní úrovni dítìte
w celková úroveò a kultura projevu.
Lektorský sbor krajského kola pøi hodnocení nestanovuje poøadí, ale pro postup
do vyího kola doporuèí nejvýe dvì nejlepí èi nejinspirativnìjí recitaèní vystoupení z kadé postupové kategorie. Jedním z kritérií postupu z krajského kola mùe
být i pøedpokládaný pøínos vystoupení z hlediska dramaturgie celostátní pøehlídky. Poøadatelé pøehlídek urèených pro dva kraje mají právo samostatných doporuèení za kadý kraj.
Pro postup ze kolního èi oblastního kola platí stejná pravidla, poèet postupujících
recitátorù ale mùe být po dohodì mezi poøadateli postupových pøehlídek vyí.
Poøadatelé na vech stupních jmenují nejménì tøíèlenné lektorské sbory (odborné
poroty). Jejich èleny jsou odborníci z oblasti dìtského pøednesu a dramatické výchovy
doplnìní o dalí osoby, které se ve své práci zabývají recitací a mluveným projevem
(zkuení a tvoøiví pedagogové, dospìlí recitátoøi). Jejich èleny nemohou být pedagogové, kteøí pøipravovali recitátora, který se pøehlídky úèastní. V kadém lektorském sboru
by mìl být nejménì jeden odborník, který se v posledních tøech letech alespoò jednou
zúèastnil pøehlídky vyího stupnì, pro ni lektorský sbor recitátora vybírá. Centrum
dìtských aktivit ARTAMA na poádání tyto odborníky doporuèí.
Souèástí kadého kola je hodnocení recitaèních vystoupení. Lektorský sbor by mìl
s recitátory a jejich pedagogy pøimìøenou formou promluvit o základních kladech
a problémech jejich vystoupení. Pro zkvalitnìní oblastních a krajských pøehlídek dìtských sólových recitátorù lze doporuèit poøádání praktických dílen pro recitátory
i pro pedagogické pracovníky pod vedením zkuených lektorù.
Po skonèení krajské pøehlídky doruèí její poøadatel vyplnìný evidenèní list recitátora, struèné hodnocení recitaèního vystoupení (formuláøe vydává Centrum dìtských aktivit ARTAMA) a jeden výtisk textu recitaèního vystoupení na adresu: Dùm kultury, Mgr.
Zina Rýgrová, Národní 199, 541 01 Trutnov (fax: 499 815 703, e-mail: rygrova@dktrutnov.cz, tel.: 499 811 297), a to nejpozdìji do 3. kvìtna 2007.
VI. TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH KOL A DALÍ INFORMACE
kolní kola: do 25. února 2007,
oblastní (okresní), popø. obvodní kola: do 25. bøezna 2007,
krajská kola: do 1. kvìtna 2007.
Oblastní, popø. obvodní kola se mohou po dohodì s poøadatelem pøísluného krajského kola konat i v pozdìjím termínu, ne jak je stanoveno v tìchto propozicích.
Celostátní pøehlídka dìtských recitátorù se koná spoleènì s Celostátní pøehlídkou
dìtského divadla v rámci pøehlídky Dìtská scéna 2007 ve dnech 15. - 17. èervna
2007 v Trutnovì.
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kolní kola probíhají zpravidla na základních kolách, realizaci oblastních a krajských
kol zabezpeèují rùzné místní instituce (ZU, DDM, Z, SVÈ, kulturní støediska apod.).
Organizátoøi pøipravují pøehlídku vdy v koordinaci s poøadateli pøehlídky niího stupnì (termíny, pøihláky). Pøehlídky lze poøádat spoleènì s pøehlídkami dìtských souborù.
Poøadatelé krajských kol konzultují vyhláení a termín pøehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA.
Vzhledem k tomu, e se øada recitátorù vìnuje také práci v dìtském recitaèním èi
divadelním souboru, je tøeba, aby poøadatelé krajských pøehlídek dìtských recitátorù
a dìtského divadla koordinovali termíny tak, aby se pøehlídky nepøekrývaly.
VII. PLATNOST NÁVRHÙ NA POSTUP Z KRAJSKÉ PØEHLÍDKY
V zájmu koordinace krajských kol dodruje poøadatel pøehlídky pravidla daná tìmito
propozicemi a konzultuje pøípravu pøehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. V pøípadì nedodrení pravidel ze strany poøadatele pøehlídky není programová
rada DS povinna respektovat návrhy na postup recitátorù z krajského kola.
Zpracoval Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, øíjen 2006

PØEHLÍDKY DÌTSKÝCH RECITÁTORÙ
PRAHA
Praské poetické setkání 2007
21. - 22. dubna - DDM Praha 8
Kontakt: Jana Machalíková,
DDM Praha 8,
Pøemylenská 1102, 182 00 Praha 8,
tel./fax: 284 680 230,
e-mail: machalikova@ddmpraha8.cz

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

STØEDOÈESKÝ KRAJ
Kolín
31. bøezna - ZU Kolín
Kontakt: Iva Proková, DDM,
Praská 161, 28058 Kolín 1,
tel/fax: 321 712 939, mob. tel.: 731 615 631,
e-mail: ddmkolin.proksova@seznam.cz,
www.kolin.cz/ddm

KARLOVARSKÝ KRAJ
Ostrov
20. dubna
Kontakt: Irena Konývková, ZU,
Masarykova 717, 363 01 Ostrov,
tel.: 353 612 586, tel./fax: 353 612 585,
e-mail: hophop.zus@worldonline.cz,
www.zusostrov.cz

JIHOÈESKÝ KRAJ
Strakonice
19. - 20. dubna - DDM
Kontakt: Iva rámková, DDM,
Na Ohradì 417, 386 01 Strakonice,
tel. 383 322 216, tel./fax: 383 323 890,
mob. tel. 602 292 664,
e-mail: ddm@ddmstrakonice.cz,
www.ddmstrakonice.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Chomutov - Den poezie 2007
21. dubna - Støedisko kulturních
a knihovnických slueb
Kontakt: Josef Griml, Z Chomutov,
Heyrovského 4539,
430 03 Chomutov,
mob. tel.: 777 107 256,
e mail: joee@volny.cz
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LIBERECKÝ KRAJ
Liberec
14. dubna
Kontakt: Jana Huòková, DDM Vìtrník,
Riegrova 16, 460 01 Liberec,
tel.: 485 102 433,
e-mail: jana.hunkova@ddmliberec.cz,
www.ddmliberec.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno
12. - 14. dubna - SVÈ Luánky
Kontakt: Tomá Doleal,
Støedisko dramatické výchovy,
SVÈ Luánky, Lidická 50,
658 12 Brno,
tel.: 549 524 107, fax: 549 524 104,
e-mail: tom@luzanky.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové - Divadlo Jeslièky
19. dubna (I. kategorie)
20. dubna (II. kategorie)
26. dubna (III. kategorie)
27. dubna (IV. kategorie)
Kontakt: Naïa Gregarová, Jana Portyková,
IMPULS, Støedisko amatérské kultury,
Okruní 1130, 500 03 Hradec Králové,
tel.: 495 582 622, 775 067 869,
(N. Gregarová), fax: 495 546 560,
607 742 091 (J. Portyková),
e-mail: gregarova@vsvd.cz,
janaport@centrum.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Olomouc - (P)ODÌS 2007
12. dubna - ZU erotín
Kontakt: Leo Bøezina, DDM,
tø. 17. listopadu 47,
771 74 Olomouc,
tel.: 585 203 360, fax: 585 223 839,
e-mail: icm@ddmolomouc.cz
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava
13. - 14. dubna - SVÈ KORUNKA
Kontakt: Saa Rychecký,
DIVIDLO - divadelní studio,
Dramacentrum Ostrava - SVÈ Korunka,
Oddìlení dramatické výchovy,
Korunní 49,
709 12 Ostrava-Mariánské Hory
tel./fax: 596 637 767,
mob. tel.: 602 787 552,
e-mail: dividlo.ostrava@seznam.cz,
sasa.ostrava@seznam.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Pardubice - Dùm hudby
12. dubna (I. kategorie)
13. dubna (II. kategorie)
18. dubna (III. kategorie)
19. dubna (IV. kategorie)
Kontakt: Hana Cihlová, Krajská knihovna
- odd. kulturních slueb, Sukova tøída 1260,
530 02 Pardubice, tel.: 466 500 755,
e-mail: okpce@volny.cz

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

KRAJ VYSOÈINA
Tøebíè
27. dubna - Divadlo Pasá
Kontakt: Zuzana Pavlíèková, DDM Domek,
vabinského 1278, 674 01 Tøebíè,
tel./fax: 568 846 217, tel.: 568 846 708,
e-mail: pavlickova@ddmhradek.cz
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NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA 2007
Celostátní pøehlídka studentského divadla
2. - 5. kvìtna 2007, Náchod
Poøadatelé: OS Náchodská prima sezóna Náchod, Mìsto Náchod, Dùm dìtí
a mládee. Odborná spolupráce: NIPOS-ARTAMA Praha.
Hlavní organizátor v místì: OS Náchodská prima sezóna Náchod.
Za finanèního pøispìní: MK, MMT, Královohradeckého kraje a Mìsta Náchod.
Náchodská prima sezóna 2007 je koncipována jako celostátní pøehlídka studentského divadla umoòující setkání studentských divadelních kolektivù, prezentaci a konfrontaci výsledkù jejich práce. Hlavními cíli pøehlídky jsou podpora zájmu studentù
o divadelní aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní èinnosti.
Pøehlídky se mohou zúèastnit studentské divadelní soubory z Èeské republiky pøi souèasném splnìní podmínky, e jejich vystupující èlenové jsou ve vìku od 15 do 21 let;
starí jen pokud jsou studenti S a VO. Vìkové omezení se netýká reiséra, scénografa, autorù hudby apod.
Soubory se mohou pøehlídky zúèastnit s divadelními inscenacemi (vystoupeními) bez omezení druhového èi ánrového (herecké - èinoherní divadlo, hudební divadlo - hry se zpìvy, muzikály atd., pohybové a taneèní divadlo, loutkové divadlo, divadlo poezie, divadlo pro dìti a dalí).
Programová rada jmenovaná NIPOS-ARTAMA stanoví program pøehlídky, a to
na základì nominací a návrhù vzelých z krajských postupových pøehlídek. Programová rada mùe ve výjimeèných pøípadech na základì písemného doporuèení vybaveného potøebnými náleitostmi zaøadit do programu Náchodské prima sezóny i dalí inscenace.
Programovou radu Náchodské prima sezóny tvoøí èlenové odborné rady pro mladé,
studentské a experimentující divadlo, zástupci poøadatelù Náchodské prima sezóny a zástupci pøehlídek, ze kterých návrhy vzely.
Doporuèení: úèast zástupce pøehlídky - buï øeditele, zástupce poøadatele, odborného garanta èi èlena odborné poroty domlouvá, garantuje a zabezpeèuje poøadatel krajské postupové pøehlídky. Pøièem je moné, aby jedna osoba kumulovala v sobì
více funkcí, pøehlídek atd.
Programová rada zasedne v úterý 3. dubna 2007 v 10. 00 hod. v zasedací místnosti NIPOS-ARTAMA v Praze.
Nominace a návrhy:
Nominací rozumíme pøímý postup, o jeho zaøazení u programová rada nerozhoduje (kromì výjimky uvedené v textu dále). Monost nominace striktnì vymezují propozice (viz dále).
Návrhem rozumíme tip poøadatele pøehlídky, navrený v souladu s propozicemi, který
je vybaven vemi potøebnými náleitostmi. O zaøazení návrhù do programu rozhoduje
programová rada (viz dále).
Krajská postupová pøehlídka mùe (nemusí) do programu Náchodské prima sezóny nominovat jedno pøedstavení, dalí (libovolný poèet) pak navrhnout bez poøadí.
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Krajskou pøehlídkou rozumíme pøehlídku, která splòuje následující kritéria:
1) poøadatel musí dát pøedem najevo, e pøehlídka smìøuje k Náchodské prima sezónì (toto musí být uvedeno v názvu èi podtitulu);
2) o konání pøehlídky musí uvìdomit odpovìdného pracovníka NIPOS-ARTAMA;
3) musí se odehrát minimálnì 5 pøedstavení ucházejících se o úèast na Náchodské
prima sezónì; pokud je ménì, nemá pøehlídka právo nominace, mùe pøedstavení
pouze doporuèit;
4) úèastní se jí minimálnì 3 porotci;
5) èlenem poroty pøehlídky bude osoba s funkcí odborného garanta, který bude zodpovìdný za znalost propozic pro daný rok v rámci odborné poroty a soulad nominace/
návrh(ù) s propozicemi; má právo veta k nominaci (nikoli k návrhu). Tato osoba nesmí být zainteresována na pøípravì kteréhokoli pøedstavení ucházejícího se na dané
pøehlídce o úèast na Náchodské prima sezónì. Její zaregistrování na návrh poøadatele pøehlídky je v pravomoci odborného pracovníka NIPOS-ARTAMA, který je
povinen tuto funkci s danou osobou projednat. Schválení je dále vázáno na souhlas
této osoby.
Programová rada má právo (nikoli povinnost) nezaøadit navrhované i nominované
pøedstavení do programu Náchodské prima sezóny z tìchto dùvodù:
§ soubor se s daným pøedstavením úèastní programu jiné národní pøehlídky;
§ soubor se s daným pøedstavením uchází o úèast na Náchodské prima sezónì na více
krajských (regionálních) postupových pøehlídkách;
§ soubor nedodal v termínu poadované materiály, a to i v pøípadì, kdy poøadatel krajské (regionální) postupové pøehlídky se souborem jeho umístìní v návrhu (nominaci) nezkonzultoval a neupozornil jej na nutnost dodání.
Poøadatel má právo nezaøadit navrhovanou èi nominovanou inscenaci do programu
Náchodské prima sezóny, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne pøimìøený
termín èi prostor pro danou produkci.
Doporuèujeme poøadatelùm, aby poadovali od souborù prohláení, e o úèast
na Náchodské prima sezónì nesoutìí na ádné jiné krajské pøehlídce.
Navrhovatelé nominují/navrhují inscenace (vystoupení) prostøednictvím pøihláek,
(viz vzor v bulletinu d´ARTAMAn, www.nipos-mk.cz), jejich èást A odelou na adresu: NIPOSARTAMA, k rukám Lenky Novotné, P. O. Box 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, pøíp. na fax
221 507 955 èi na e-mail: novotna@nipos-mk.cz - v tìchto pøípadech je vak nutno pøihláky
poslat i potou s originálními podpisy. Èást B pøedají souboru spolu s jedním exempláøem
propozic. Soubor èást B vyplní a dodá ji ve stejném termínu na stejnou adresu.
Navrhovatel dodá:
§ pøihláku list A;
§ na samostatném listu odborné hodnocení inscenace (vystoupení) se jmény hodnotitelù a výrazným sdìlením, v èem navrhovatelé spatøují splnìní poadavkù výbìru
pro Náchodskou prima sezónu jako celostátní pøehlídku studentského divadla;
§ tzv. technickou zprávu, tedy dalí údaje o pøehlídce, které jsou k dispozici, zejm.
program èi soupis ostatních pøedstavení, pokud pøehlídka smìøuje k více národním
akcím s vyznaèením, o úèast na které akci které pøedstavení soutìilo, informaci
o pøípadných semináøích, pøípadnì poèty osob, pokud je eviduje (hrající, lektorský
sbor, seminaristé, diváci) apod.; v pøípadì více návrhù staèí jednou za pøehlídku,
není tøeba pro kadý návrh opakovat.
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Soubor dodá:
§ pøihláku list B;
§ slovo o souboru a slovo o autorovi (autorech), resp. o inscenaci pro úèely propagace (2 × cca 10 øádkù);
§ textovou pøedlohu inscenace, pokud existuje;
§ osoby a obsazení vèetnì dalích údajù o tvùrèím týmu - reisér, scénograf, autor hudby,
pedagogické vedení apod. - je moné nahradit titìným programem, pokud existuje;
§ anotaci inscenace v rozsahu 15 øádkù pouitelnou bez úprav jako metodický list
pro koly, které mají zájem navtívit pøedstavení jako diváci;
§ nepovinnì dalí materiál (fotografie, program, novinové èlánky, video), který mùe
pomoci programové radì blíe se seznámit s pøedstavením a jeho kvalitami.
Uzávìrka doruèení pøihláek do NIPOS-ARTAMA je pro pøehlídky konající se bìhem
víkendu 30. 3. - 1. 4. 2007 pondìlí 2. 4. 2007, pro vechny ostatní, které jsou ukonèeny do 29. 3. 2007 vèetnì, pak ètvrtek 30. 3. 2007.
Doporuèení: Pøihláky a materiály posílejte co nejdøíve, pokud máte èas, tak neèekejte a na poslední den.
Za pøijaté budou povaovány kompletní pøihláky doruèené k termínu uzávìrky, tj.
vèetnì poadovaných pøíloh. Se soubory zaøazenými do programu národní pøehlídky
uzavøe hlavní organizátor pøehlídky smlouvu o vystoupení, v ní budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru na Náchodské prima sezónì. Èlenùm hrajících
souborù bude umonìn vstup zdarma na vechna ostatní divadelní pøedstavení. Organizátoøi jsou pøipraveni umonit úèast hrajících souborù po celou dobu konání pøehlídky.
Náchodská prima sezóna bude jedním z výbìrových míst pro úèast na Jiráskovì
Hronovì 2007 - Festivalu amatérského divadla (celostátní mezidruhové pøehlídky amatérského divadla s mezinárodní úèastí). Má právo jedné nominace.
Pokud bude krajská postupová pøehlídka pro Náchodskou prima sezónu spojena s výbìrovou pøehlídkou pro jinou celostátní pøehlídku, nejèastìji rámkovým
Pískem (experimentující divadlo), øídí se tato èást samostatnými propozicemi.
ABECEDNÍ SEZNAM OSOB, které mohou být garanty plnìní propozic Náchodské
prima sezóny a rámkova Písku.
Bezouková Simona, Praha
Brùèek Josef, Sudomìøice u Bechynì
Èerník Roman, Plzeò
Dvoøáková Iva, Nové Straecí
Gregar Alexandr, Hradec Králové
Gregarová Naïa, Hradec Králové
Haken Petr, Turnov
Hoskovcová Markéta, Praha
Hulec Vladimír, Praha
Christov Petr, Praha/Brno
Karaffa Jan, Ostrava
Konývková Irena, Ostrov (garant NPS)
Lázòovská Lenka, Praha
Lipus Radovan, Ostrava

Michal Vladimír, Brno
Novotná Lenka, Praha/Kladno
Palarèíková Alena, Olomouc (garant NPS)
Pokorný Jiøí, Èeský Krumlov (garant NPS)
Richter Ludìk, Praha
Rodriguezová Veronika, Brno
Soprová Jana, Praha
Stanìk Akram, Praha
Strotzer Milan, Praha/Nymburk
Stuchlík Jaroslav, Turnov
Tejkl Josef, Hradec Králové
Tomas Karel, Praha/Londýn
Zámeèníková Petra, Praha
ika Tomá, Praha
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Tento seznam je pouze orientaèní, neklade si nárok na úplnost. Jsou zde uvedeny
pouze osoby, které byly osloveny a s moností být garantem projevily souhlas. (Nevyluèuje to, aby porotce na pøehlídce byl zároveò garantem.) Seznam mùe být doplòován
o dalí potencionální garanty po dohodì s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA
(Lenka Novotná) a s jejich souhlasem. Kontakty na osoby uvedené v tomto seznamu
lze získat u Lenky Novotné v NIPOS-ARTAMA v Praze 2 120 21, Blanická 4, P. O. BOX 12
a na tel.: 221 507 974, e-mail: novotna@nipos-mk.cz
Zpracovala Lenka Novotná, NIPOS-ARTAMA, øíjen 2006

TERMÍNY KRAJSKÝCH POSTUPOVÝCH PØEHLÍDEK
pro RÁMKÙV PÍSEK a NÁCHODSKOU PRIMA SEZÓNU 2007

Seznam obsahuje krajské pøehlídky, o kterých v tomto okamiku víme - nìkteré budou
fungovat smìrem k Náchodské prima sezónì (NPS), jiné k rámkovu Písku (P)
a nìkteré obìma smìry.
PRAHA
Stodùlecký Píseèek - Praha (P, NPS)
9. - 11. bøezna 2007
Poøadatel: Spolek Tydlidum, Praha 13
Kontakt: Markéta Hoskovcová,
Suchý vrek 2097, 158 00 Praha 13,
tel.: 608 111 517,
e-mail: hoskovcovi@volny.cz
Technické záleitosti - svìtla, zvuk, pøípadné zkouky - Dáa Brtnická 777 088 928
Uzávìrka pøihláek: viz kontakt

Kontakt: Petr Haken, Konìvova 1003,
511 01 Turnov, tel.: 481 312 636,
606 504 008, e-mail: haken@gytu.cz,
www.turnov.cz/kultura/akce/kocour.htm
Uzávìrka pøihláek: 20. 12. 2006
JIHOÈESKÝ KRAJ
Daèické kejklování (DD/DT, P)
2. - 4. bøezna 2007
Poøadatel: Mìstské kultur. støedisko Daèice
Kontakt: MìKS Daèice, Oldøich Svoboda,
Palackého námìstí 4/I, 380 01 Daèice,
tel.: 384 401 278, 602 780 525,
e-mail: meks@dacice.cz
Uzávìrka pøihláek: viz kontakt

STØEDOÈESKÝ KRAJ
Prima setkání ve Straecí - Nové Straecí
støedoèeská postupová pøehlídka
studentského divadla (NPS, P)
16. - 18. bøezna 2007
Poøadatel: Divadlo Maøeni a Paøeny
pøi Gymnáziu J. A. Komenského,
ZU a mìsto Nové Straecí
Kontakt: Iva Dvoøáková, ikovo nám. 974,
271 01 Nové Straecí, tel.: 737 149 291,
e-mail: dvorakovi.vil@seznam.cz
Uzávìrka pøihláek: 21. 2. 2007

Krumlovská prima sezóna (NPS)
krajská pøehlídka studentské umìlecké
tvoøivosti a divadla + literární dilna
+ fotografie
23. - 24. února 2007
(pøedbìný termín)
Poøadatel: DDM Èeský Krumlov
Kontakt: Dùm dìtí a mládee,
Linecká 67, 381 01 Èeský Krumlov,
tel.: 380 711 601 (Stanislav Koten),
604 867 563 (Jaroslava Léblová),
e-mail: kancelar01@ddm.ckrumlov.cz,
(ddm@ck.ipex.cz)
Uzávìrka pøihláek: 15. 1. 2007

LIBERECKÝ KRAJ a ÚSTECKÝ KRAJ
Modrý kocour - Turnov (P, NPS, pøíp. jiné)
23. - 25. února 2007
Poøadatel: Turnovské divadelní studio
a Turnovská Bohéma
13

PLZEÒSKÝ a KARLOVARSKÝ KRAJ
Oblastní pøehlídka mladého divadla
Ostrov (P, NPS)
23. - 25. bøezna 2007
Poøadatel: SÈDO + DK Ostrov
Kontakt: Hana iková, Habrmannova 41,
301 54 Plzeò, tel.: 605 200 065,
(Hana iková), 353 800 530 (DK Ostrov),
e-mail: hana.sikova@atlas.cz,
program@dk-ostrov.cz
Uzávìrka pøihláek: viz kontakt

Prima sezóna Brno (NPS)
krajské kolo pøehlídky stud. divadla
12. - 16. bøezna 2007
Poøadatel: Domeèek - CVÈ Brno
Kontakt: Veronika Rodriguezová,
Centrum volného èasu Ulita, Stamicova 7,
602 00 Brno, tel.: 547 250 248,
e-mail: veva@luzanky.cz,
veronika.rodriguezova@cvcdomecek.cz
Uzávìrka pøihláek: 10. 2. 2007

KRÁLOVÉHRADECKÝ
a PARDUBICKÝ KRAJ
Audimafor - Kostelec n. O. (P, NPS, WP)
23. - 25. bøezna 2007
Poøadatel: IMPULS Hradec Králové
a Kulturní klub Rabtejn Kostelec n. O.
Kontakt: Naïa Gregarová, IMPULS,
Okruní 1130, 500 03 Hradec Králové,
tel.: 495 582 622,
e-mail: gregarova@vsvd.cz
Uzávìrka pøihláek: 31. 1. 2007

OLOMOUCKÝ KRAJ
Pøehlídka studentského divadla
(P)ODÌS 2007 (NPS)
31. bøezna 2007
Poøadatel: Dùm dìtí a mládee Olomouc
ve spolupráci se sdruením D
Místo konání: Divadlo hudby Olomouc
Kontakt: Leo Bøezina,
Tøída 17. listopadu 47, 771 74 Olomouc,
tel.: 585 203 360,
e-mail: icm@ddmolomouc.cz
Uzávìrka: viz kontakt

KRAJ VYSOÈINA
JID 20- 06 - Jihlava (P, NPS)
22. - 25. bøezna 2007
Poøadatel: Gymnázium Jihlava
Kontakt: Ivana Fexová, Gymnázium,
Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava,
tel.: 723 361 560, www.jid2007.wz.cz,
fexova@gymnazium.ji.cz
Uzávìrka pøihláek: viz kontakt

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Pøehlídka studentského
a experimentálního divadla (NPS, P)
22. - 23. bøezna 2007
Poøadatel: SVÈ FOKUS Nový Jièín
Kontakt: Vìra Matýsková, K nemocnici 23,
741 01 Nový Jièín, tel.: 556 710 088,
e-mail: matyskova@ddmfokus.cz
Uzávìrka pøihláek: 28. 2. 2007

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Jarní divadelní festival - Brno (P)
15. - 17. bøezna 2007
Poøadatel: KPU v ÈR
(místa konání: Centrum volného èasu
Ulita a Stará hasièka, Brno-Komín
a moná i jiné prostory)
Kontakt: Vladimír Michal, Údolní 32,
602 00 Brno,
tel.: 601 543 427, 775 195 677,
e-mail: vmichal@atlas.cz,
www.redweb.cz/kpu/jdf
Uzávìrka pøihláek: 5. 2. 2007

ZLÍNSKÝ KRAJ
Malé jevitní formy - Valaské Meziøíèí
pro soubory ze Zlínského, Olomouckého a Ostravského kraje (NPS, P)
23. - 24. bøezna 2007
Poøadatel: Kulturní zaøízení mìsta
Valaské Meziøíèí
Kontakt: Karel Proke,
Kulturní zaøízení mìsta Valaské Meziøíèí,
Komenského 1, 757 11 Valaské Meziøíèí,
tel: 571 684 222-3 (Magda Siekliková), fax:
571 684 684, e-mail: prokes@kzvalmez.cz
Uzávìrka pøihláek: viz kontakt
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50. CELOSTÁTNÍ FESTIVAL POEZIE
WOLKRÙV PROSTÌJOV
19. - 22. èervna 2007

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

FESTIVAL MÁ DVÌ ZÁKLADNÍ ÈÁSTI:
A) Celostátní pøehlídka sólových recitátorù
Probíhá v Mìstském divadle v Prostìjovì. Úèastníci se pøedstaví ve dvou vystoupeních, pro která si pøipraví texty z poezie nebo prózy èeské èi svìtové literatury. Nedoporuèujeme divadelní texty!
Z literárního textu je moný úryvek, montá, publicistický útvar apod., jeho délka
v interpretaci nepøesáhne 8 minut. Recitátor sám v evidenèním listu urèí, který
z pøipravených textù bude interpretovat v prvním a který ve druhém kole. Rozborový semináø k jednotlivým vystoupením se koná po druhém pøehlídkovém dni.
Zájemci, kteøí ukonèili 9. tøídu Z nebo odpovídající tøídu víceletého gymnázia,
se mohou pøihlásit ve kole, nejbliím kulturním zaøízení, pouze pokud v oboru není
uspoøádáno spádové kolo, pøímo u poøadatele krajského kola. Poøadatelé jednotlivých
postupových kol urèí pøesný termín odevzdání pøihláek podle termínového kalendáøe:
w kolní èi místní kola - leden 2007,
w spádová kola - do 23. února 2007,
w krajská kola - do 30. bøezna 2007,
w 50. Wolkrùv Prostìjov 19. - 22. èervna 2007.
Do vyplnìného evidenèního listu (ve vech kolonkách) vlote 6 kopií obou textù. Pokud
je zvolený text krácen, musí být dodán celý s vyznaèením krtù. Texty odevzdávejte
psané na stroji nebo poèítaèi. Kopie z knih musí být doplnìny o jméno autora, pøípadnì pøekladatele a název textu. Vechny kopie musí být èitelné, v pravém horním rohu
podepsané jejich interpretem a oznaèené èíslem kategorie. Na celostátní festival poezie WP lektoøi krajských pøehlídek nominují maximálnì 2 nejlepí recitátory z kadé
kategorie, která bude na pøehlídce zastoupená. Nominace musí být odùvodnìna vysokou interpretaèní úrovní obou textù.
Postupová místa mezi kategoriemi nelze pøevádìt!
Po nominaci recitátorù z krajských kol na WP není moné text mìnit!
Pøímý postup na Wolkrùv Prostìjov mají monost vyuít laureáti pøedelého roèníku
Wolkrova Prostìjova, kteøí svoji úèast nahlásí poøadateli krajského kola do 22. 2. 2007.
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Sóloví recitátoøi jsou rozdìleni do tøí vìkových kategorií:
I. kategorie - do 17 let, od ukonèení 9. tø. Z nebo odpovídající tøídy víceletého
gymnázia do dovrení 17 let a po 1. 2. 2007 vèetnì
II. kategorie - do 20 let, recitátoøi, kteøí do 1. 2. 2007 dovrí 17 let
III. kategorie - 20 - 35 let, recitátoøi, kteøí do 1. 2. 2007 dovrí 20 let.
Pro pøesné zaøazení do kategorie uvádìjte v evidenèním listì celé datum narození.
Poøadatelùm: Krajskou pøehlídku doporuèujeme uspoøádat dvoukolovì (základní
kolo a finále) s rozborovým semináøem prezentovaných textù, vedeným lektory. Bezprostøednì po ukonèení pøehlídky nechte postupující vyplnit evidenèní listy na WP
a vyberte texty a kontakty na vechny postupující.
Upozornìní: Na Wolkrovì Prostìjovì recitují vichni úèastníci oba texty.
Informace uvnitø postupových listù jsou urèeny úèastníkùm WP (sólistùm a souborùm). Pouitím pøedepsaných formuláøù usnadníte práci poøadatelùm. Pouijete-li postupový list z poèítaèe, vytisknìte ho ve velikosti A3 jako obálku, do ní vloíte texty.
Poøadatelé krajských pøehlídek zalou kompletní nominace (vyplnìné evidenèní listy s texty, hodnocením postupujících a výsledkovou listinu s celkovým hodnocením krajské pøehlídky) na adresu: NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, 120 21 Praha 2, k rukám Jany
tefánkové nejpozdìji do 6. dubna 2007.

B)Celostátní pøehlídka divadel poezie a souborù
umìleckého pøednesu inscenujících literární text
1. Soubory se mohou pøihlásit poøadatelùm krajských kol do termínu, který tito poøadatelé stanoví, nejpozdìji vak do poloviny února 2007.
Základem inscenace by mìl být literární text, jeho zpracování má výraznou poetiku.
Lektoøi krajské pøehlídky mohou nominovat jeden soubor k postupu na Wolkrùv
Prostìjov s maximálním ohledem na kvalitu jeho vystoupení.
Souboru nominovanému na WP doporuèujeme: Pøed vyplòováním postupového
listu si detailnì prostudujte nabídku prostìjovských hracích prostor a jejich technické monosti. Vekeré informace najdete uvnitø kadého postupového listu.
Do tohoto evidenèního listu vlote scénáø v 6 kopiích a s peèlivì vyplnìnou pøední
stranou ho odevzdejte poøadateli krajského kola, který ve (spolu s postupovými
listy a texty sólových recitátorù) zale do NIPOS-ARTAMA v Praze 2. Poadované
údaje vyplòujte èitelnì, pøedevím neobvyklé názvy souborù èi inscenací.
2. Mimoøádnì kvalitní poetická pøedstavení z jiných pøehlídek nebo ta, která se v dané
sezonì objeví mimo pøehlídky, mohou na WP doporuèit odborníci znající poadavky
kladené na soubory v posledním roèníku festivalu. Takové inscenace mùete nabídnout Janì tefánkové do NIPOS-ARTAMA do 23. 2. 2007.
Titul laureáta WP mohou získat dva nejlepí interpreti z kadé kategorie v pøehlídce
sólových recitátorù.
Èestné uznání získává maximálnì 5 sólových recitátorù v kategorii napø. za jeden zdaøilý výkon ze dvou.
Cenu poroty získává nejinspirativnìjí inscenace Wolkrova Prostìjova.
Èestné uznání je dalím ocenìním podnìtné inscenace.
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Cena diváka je udìlována na základì divácké ankety.
Porota má právo na základì svého odborného uváení nominovat nebo doporuèit
soubor na mezidruhovou divadelní pøehlídku Jiráskùv Hronov který se uskuteèní
3. - 11. srpna 2007.
Ekonomické podmínky WP
Celostátní festival mùe být proti uvaovanému zámìru z ekonomických dùvodù podstatnì krácen.
Rozpoèet pøehlídky nepokryje vechny náklady úèastníkù. Proto byl stanoven úèastnický poplatek ve výi 300 Kè, který po pøíjezdu na festival uhradí kadý sólový recitátor, pedagogický doprovod i èlen souboru. Poøadatelé tìmto úèastníkùm hradí ubytování po celou dobu festivalu.
Zpracovala Jana tefánková, NIPOS-ARTAMA, øíjen 2006

POØADATELÉ KRAJSKÝCH KOL
50. WOLKROVA PROSTÌJOVA
JIHOÈESKÝ KRAJ
22. bøezna 2007
Kino Spektrum Sezimovo Ústí
Poøadatel: Mìstské støedisko kultury
a sportu v Sezimovì Ústí,
Tomáe Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí
Kontakt: Soòa Zyková, Mìstské støedisko kultury a sportu v Sezimovì Ústí,
tel.: 381 275 805,
e-mail: k.safrankova@sezimovo-usti.cz
Kontakt: Mgr. Milo Smetana,
Nad Øekou 3004, 390 02 Tábor,
tel.: 381 253 742

PRAHA
Praský kalich
Obvodní kolo: 2. bøezna 2007
Krajské: 31. bøezna 2007
PØESAH, Pøemylenská 1102,
180 00 Praha 8
Kontakt: Jana Machalíková,
tel.: 284 680 230,
e-mail:machalikova@ddmpraha8.cz
STØEDOÈESKÝ KRAJ
24. bøezna 2007
Poøadatel: Dùm dìtí a mládee,
Praská 161, P. O. BOX 64,
280 50 Kolín 1
Kontakt: Iva Proková, tel.: 321 712 939,
e-mail: ddmkolin@seznam.cz
Ve spolupráci se ZU v Kolínì.

ÚSTECKÝ KRAJ
9. bøezna 2007
Poøadatel: Kulturní støedisko mìsta,
Velká Hradební 33, 400 21 Ústí nad Labem
Kontakt: Ivana Horká, tel.: 475 220 202,
e-mail: albis@volny.cz

PLZEÒSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
30. bøezna - 1. dubna 2007
Divadlo Klatovy - Poezie na rynku
Poøadatel: JOHAN,
Centrum pro kulturní a sociální projekty,
DPL Havíøská 11, 301 00 Plzeò
Kontakt: Eva Ichová, tel.: 377 636 347,
377 631 111, 732 944 447,
e-mail: johan.c@seznam.cz

LIBERECKÝ KRAJ
Experimentální studio Liberec
15. bøezna 2007
Poøadatel: Dùm dìtí a mládee
VÌTRNÍK, Riegrova 16, 460 01 Liberec
Kontakt: Jana Huòková, tel.: 482 713 161,
e-mail: jana.hunkova@ddmliberec
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Sólisté: 22. - 23. února 2007
Soubory: 23. - 25. bøezna 2007
v rámci AUDIMAFOR, Kostelec n. O.
Poøadatel: Støedisko amatérské kultury
IMPULS, Okruní 1130,
500 03 Hradec Králové
Kontakt: Naïa Gregarová,
tel.: 495 542 769, 495 546 560,
e-mail: gregarova@vsvd.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
28. - 29. bøezna 2007
DUHA Prostìjov
Poøadatel: Kulturní klub U hradeb
DUHA, kolní 4, 796 00 Prostìjov
Kontakt: Jana Hruková,
tel.: 582 351 488, mobil: 736 613 604,
e-mail: duha@infopv.cz
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
24. bøezna 2007
Mìstský kulturní dùm Karviná
Poøadatel: Obèanské sdruení TeRaSa,
Olovská 11/1871,
734 01 Karviná 4-Mizerov
Kontakt: Mgr. Lucie Semanèíková,
tel.: 596 012 389, mobil: 777 273 114,
e-mail: lucie.semancikova@email.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
22. bøezna 2007
Poøadatel: Krajská knihovna
v Pardubicích, odd. kulturních slueb,
Sukova tø. 1260, 530 02 Pardubice
Kontakt: Hana Cihlová,
tel.: 466 513 131,
e-mail: okpce@volny.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
21. bøezna 2007
Poøadatel: ZU, Mariánské nám. 125,
686 01 Uherské Hraditì
Kontakt: Stanislav Nemrava,
øeditel ZU, tel.: 572 551 489,
e-mail: zusuh@uhedu.cz

KRAJ VYSOÈINA
3. bøezna 2006
Horácké divadlo
Poøadatel: Obèanské sdruení
DE FACTO MIMO,
Nezávislé divadelní studio,
Brnìnská 15, 586 01 Jihlava
Kontakt: Dáa Brtnická,
tel.: 777 088 928,
e-mail: dasa.brtnicka@seznam.cz
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
17. bøezna 2007
Poøadatel: Brnìnské kulturní centrum,
programové oddìlení,
Radnická 10, 658 78 Brno
Kontakt: PhDr. árka Tryhuková,
tel.: 542 214 625,
e-mail: tryhukova@bkcentrum.cz
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KUTNÁ HORA 2007

XXIV. celostátní pøehlídka dìtských skupin scénického tance
8. - 11. èervna, Mìstské Tylovo divadlo Kutná Hora
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury a pod zátitou mìsta Kutná
Hora poøádají Mìstské Tylovo divadlo Kutná Hora, NIPOS-ARTAMA Praha, spolupoøádá my sdruení pro taneèní a pohybové divadlo.
II. POSLÁNÍ PØEHLÍDEK
w podnítit prostøednictvím pedagogù a vedoucích taneèních skupin kvalitní vyuívání
volného èasu dìtí, a tím omezit èetnost problémových skupin dìtí,
w prostøednictvím odbornì vzdìlaných pedagogù vést dìti k aktivní tvùrèí èinnosti,
w podpoøit rozvoj estetické pohybové a taneèní výchovy dìtí v jednotlivých krajích ÈR,
w pøispìt k øeení odborných a výchovných otázek spojených s výchovou mladého taneèního interpreta,
w monitorovat úroveò pohybové a taneèní výchovy dìtí v jednotlivých krajích ÈR,
w monitorovat odbornou úroveò pedagogù a vedoucích zájmových skupin v jednotlivých
krajích a na základì toho pøipravovat dalí vzdìlávání pedagogù a vedoucích.
III. ÚÈAST NA PØEHLÍDKÁCH
Pøehlídky se mohou zúèastnit dìtské skupiny (dìti ve vìku základní kolní docházky)
z celé ÈR, které rozvíjejí formy scénického tance. Skupina se mùe pøihlásit do kterékoliv
postupové pøehlídky, a to pouze do jedné a s programem, který nebyl skupinou uveden na pøehlídkách v pøedcházejících letech. Doporuèuje se úèast na postu-pové pøehlídce v kraji pùsobení skupiny.
Dìtské skupiny pøedkolního vìku se mohou podle moností organizátora zúèastnit
postupové pøehlídky bez nároku na postup do Celostátní pøehlídky.
Pøehlídky nejsou urèeny pøedtanèením spoleèenského tance ani dìtským folklorním
a parketovým taneèním kompozicím. Tyto pohybové formy mají své samostatné pøehlídky.
IV. ORGANIZACE A PRÙBÌH PØEHLÍDEK
Celostátní pøehlídce pøedcházejí pøehlídky postupové.
Organizací postupových pøehlídek mohou být povìøeni ti, kteøí po pøedbìné dohodì s NIPOS-ARTAMA splní poadavky pro poøádání pøehlídky nezbytnì nutné. Zpravidla jsou to zaøízení resortu kultury a kolství, soukromé koly, kulturní zaøízení a obèanská
sdruení. Instituce, které jsou povìøeny poøádáním pøehlídky, se øídí pokyny obsaenými v tìchto propozicích.
Prùbìh pøehlídek je organizován v mìsíci bøeznu a dubnu tak, aby návrhy
do Celostátní pøehlídky byly pøedány nejpozdìji do 20. dubna 2007. Programová rada
pøehlídky bude zasedat 25. dubna 2007.
Uzávìrka pøihláek na krajské postupové pøehlídky se doporuèuje do 23. února
2007.
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Organizaèní pokyny pro postupové pøehlídky:
w Skupina se mùe pøihlásit do kterékoliv postupové pøehlídky, a to pouze do jedné
a s programem, který nebyl skupinou uveden na pøehlídkách v pøedcházejících letech. Doporuèuje se úèast na postupové pøehlídce v kraji pùsobení skupiny.
w Doporuèený maximální poèet choreografií jednoho choreografa: 3. Organizátor postupové pøehlídky zváí vhodnost tohoto omezení tak, aby se pøehlídka stala èasovì
a dramaturgicky únosnou.
w Doporuèený maximální poèet úèinkujících v jedné skladbì je 17 (doporuèeno tak,
aby choreografie postupující do Celostátní pøehlídky nepøesáhly poèet èlenù 20, vèetnì vedoucího a dvou èlenù pedagogického doprovodu).
w Délka choreografie je stanovena do 8 minut. Výjimku z èasového limitu lze povolit
pouze v odùvodnìných pøípadech (zpravidla u nìkolikadílných skladeb) na základì
pøedchozí písemné ádosti.
w Zvukový záznam: na CD nosièi, na MD (podle moností organizátora), na MC a to
na zaèátku kazety bez dalího zvukového záznamu. Ve vech pøípadech oznaèeno
názvem choreografie a názvem a adresou skupiny.
w Pøehlídka je pro porotu anonymní. To znamená pouze s uvedením názvu choreografie a autora hudby. Ihned po rozhodnutí o pøímém postupu a návrzích do irího
výbìru dostává i porota úplný program se vemi ostatními informacemi (skupina,
choreograf).
V. HODNOCENÍ A JEHO KRITÉRIA
V postupových pøehlídkách provádí hodnocení tøí- a pìtièlenná odborná porota (podle
moností organizátora se doporuèuje pìtièlenná porota s odborníky z dalích oborù:
divadlo, hudba, výtvarno), kde alespoò jeden èlen je z odborné rady NIPOS-ARTAMA
pro dìtský scénický tanec, a to formou diskuse na rozborovém semináøi, který provede
s vedoucími skupin po ukonèení pøehlídky. K tomuto semináøi vytvoøí organizátor podmínky.
Na Celostátní pøehlídku jmenuje NIPOS-ARTAMA na doporuèení odborné rady
pro dìtský scénický tanec pìti- a sedmièlenný lektorský sbor. Hodnocení probíhá
po ukonèení pøehlídky formou diskuse na rozborovém semináøi.
Na krajských postupových pøehlídkách i na Celostátní pøehlídce získávají dìtské skupiny úèastnické listy a diplomy se specifikací ocenìní (napøíklad: za choreografii,
za jevitní ztvárnìní námìtu, za interpretaci, za kostým a tak dále). Na postupových pøehlídkách není urèováno poøadí ani vìková kategorie, pouze návrh na postup
do Celostátní pøehlídky.
Odborná porota postupové pøehlídky navrhuje jednu choreografii na pøímý postup do Celostátní pøehlídky a dvì a tøi choreografie mùe odborná porota navrhnout do irího výbìru. Tato ocenìní nejsou pøedmìtem veøejného vyhláení a jsou
sdìlena pouze internì vedoucím souborù na rozborovém semináøi. Veøejnì se vyhlaují
ocenìní se specifikací a pro malé taneèníky (podle moností organizátora i s drobnou
upomínkou pro dìti). Zodpovìdnost za dodrení uvedených poètù choreografií je
na bedrech organizátora postupové pøehlídky.
Kritéria hodnocení:
1. Jevitní zpracování námìtu a hudby (choreografie, kostým, rekvizita, svìtlo, originalita, estetika),
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2. Pohybová pøipravenost (drení tìla, vedení pohybu, orientace v prostoru).
3. Provedení dìtským interpretem (pøirozenost, taneènost, hudebnost).
4. Výbìr hudební pøedlohy a námìtu (pøimìøenost).
Pøedseda odborné poroty postupové pøehlídky vyplní evidenèní listy s písemným
zdùvodnìním výbìru. Organizátor pøehlídky zajistí jejich vèasné odevzdání, nejpozdìji vak do 20. dubna 2007, osobnì nebo na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl,
Blanická 4, P.O.Box 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967 fax.: 221 507 955, mobil:
602 826 775, e-mail: lossl@nipos-mk.cz.
Programová rada Celostátní pøehlídky, navrená odbornou radou a jmenovaná NIPOS-ARTAMA, pøipraví dramaturgii Celostátní pøehlídky z choreografií navrených
na pøímý postup a doplní choreografiemi navrenými do irího výbìru, a to podle dramaturgických a èasových moností Celostátní pøehlídky. Z tohoto dùvodu je tøeba,
aby poøadatel postupové pøehlídky zajistil videozáznam pøehlídky a souèasnì
s návrhovými listy ho vèas doruèil na NIPOS-ARTAMA.
Celostátní pøehlídka mùe být z ekonomických dùvodù proti uvaovanému zámìru
podstatnì krácena.
Zpracoval Jiøí Lössl,
NIPOS-ARTAMA, listopad 2006

POSTUPOVÉ PØEHLÍDKY
DÌTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE
PARDUBICKÝ KRAJ
3. dubna
Rokotovo divadlo Ústí nad Orlicí
Kontakt: Klubcentrum, Kvìta Stárková,
Dìlnická 1405, 562 01 Ústí nad Orlicí,
tel.: 465 521 047, 465 523 975,
mobil: 724 153 503,
e-mail: starkova@klubcentrum.cz

HLAVNÍ MÌSTO PRAHA
A STØEDOÈESKÝ KRAJ
24. - 25. bøezna
Salesiánské divadlo Praha
Kontakt: Jaroslav Langmaier,
Národní 30, 110 00 Praha 1,
tel.: 224 947 335,
mobil: 608 702 972,
e-mail: jaro-faro@quick.cz

KRAJ VYSOÈINA
14. dubna
Mìstské kulturní støedisko Tøebíè
Kontakt: PERNULA o.s.,
Dana Kratochvílová, Dukovanská 973,
674 01 Tøebíè,
tel.: 739 564 881,
mobil: 731 511 505,
e-mail: pernula@volny.cz

LIBERECKÝ KRAJ
23. - 24. bøezna
Mìstské divadlo o. p. s.
Jablonec nad Nisou
Kontakt: Ludmila Rellichová,
Lièí jámy 139,
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou,
mobil: 602 963 574
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
11. dubna
Mìstské kulturní støedisko
Èervený Kostelec
Kontakt: Naïa Gregarová, IMPULS
Støedisko amatérské kultury,
Hradec Králové,
Okruní 1130, 500 03 Hradec Králové,
tel.: 495 582 622,
e-mail: gregarova@vsvd.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
5. dubna
Severoèeské divadlo opery a baletu
Ústí nad Labem
Kontakt: Martina Hroudová,
Støekovské nábøeí 23,
400 03 Ústí nad Labem,
mobil: 724 153 503,
e-mail: martina.hroudova@seznam.cz
ZLÍNSKÝ KRAJ
2. dubna
Dùm kultury Vsetín s. r. o.
Kontakt: CVÈ Domino, Leona Hozová,
Santrainy 4224, 760 01 Zlín,
tel.: 577 218 708, mobil: 605 977 002,
e-mail: Leona.Hozova@seznam.cz

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

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

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

PLZEÒSKÝ KRAJ
23. dubna
kino Me Tachov
Kontakt: Irena André, Na Jitøence 76,
347 01 Tachov, tel.: 374 728 973,
mobil: 607 900 843,
e-mail: zustachov@iol.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
14. dubna
koncertní sál Janáèkovy konzervatoøe
Ostrava
Kontakt: Kateøina Maceèková,
Karla Tomana 3, 709 00 Ostrava,
tel.: 596 626 763,
mobil: 728 103 742,
e-mail: k.maceckova@atlas.cz
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CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA
DÌTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORÙ
8. - 10. èervna 2007 Jihlava

Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádají NIPOS-ARTAMA Praha
a DÙM KULTURY ODBORÙ, s. r. o., Jihlava. Odbornì a organizaènì pøehlídku pøipravuje NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Sdruením pro dìtskou taneèní tvoøivost. V letoním roèníku se budou konat krajské - regionální pøehlídky (mohou pøedcházet pøehlídky oblastní), v nich mohou vystoupit i dìti pøedkolního vìku. Systém postupových
pøehlídek je nastaven s pøihlédnutím k aktuálnímu stavu oboru tak, e ve folklorním
regionu Èechy spojuje jednotlivé kraje, zatímco na Moravì a ve Slezsku respektuje
jednotlivé folklorní regiony. Krajská - regionální výbìrová kola pøehlídky odbornì
a organizaènì garantuje FoS ÈR a dalí kulturní subjekty ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA.
I. POSLÁNÍ CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKY A JEJÍCH KRAJSKÝCH - REGIONÁLNÍCH KOL
Nesoutìní formou pøehlídkových vystoupení prezentovat rùzné formy a zpùsoby výchovné a umìlecké práce dìtských folklorních souborù a skupin Èech, Moravy a Slezska.
Vytvoøit prostor pro pøedávání zkueností, vzájemnou inspiraci a kontakty dìtí i vedoucích, a tím pøispìt k dalímu rozvíjení tohoto oboru estetické výchovy dìtí i plnìní usnesení vlády ÈR è. 571 z 11. 6. 2003 ke Koncepci úèinnìjí péèe o tradièní lidovou kulturu
v Èeské republice.
II. PODMÍNKY ÚÈASTI NA PØEHLÍDKÁCH
Pøehlídek dìtských folklorních souborù se mohou zúèastnit vechny dìtské folklorní
soubory a skupiny Èeské republiky, jejich èlenové nepøesáhnou prùmìrný vìk 15 let.
Na pøehlídkách se neurèují vìkové kategorie. Soubory mohou pøihlásit i více (vìkovì
rozliených) skupin svého kolektivu. Dìtský hudební doprovod je vítán. Pøi vystoupeních je vak mono pouít také doprovod dospìlých hudebníkù, pøíp. netradièní hudební doprovod (kytara, klavír, ozvuèné pøedmìty atd.), event. playback.
Poèet dìtí a doprovodu z øad dospìlých u souboru doporuèeného na celostátní
pøehlídku nesmí pøesáhnout 30 osob. Doprovází-li kolektiv dìtská muzika, je moné
po dohodì s poøadateli celostátní pøehlídky zvýit poèet èlenù souboru a na 35 osob.
Èasový limit jednotlivých vystoupení je 10 minut. Vystoupení vak nesmí být kratí
ne 3 minuty.
III. ORGANIZACE A PRÙBÌH PØEHLÍDEK
Spolupoøadatelem krajských - regionálních pøehlídek je NIPOS-ARTAMA.
Nesoutìní krajské - regionální pøehlídky se budou konat v prùbìhu mìsíce bøezna
v Èechách a v dubnu na Moravì a Slezsku tak, aby jejich poøadatelé mohli dodat návrhy programové radì celostátní pøehlídky nejpozdìji do 30. dubna 2007 na adresu:
NIPOS-ARTAMA, k rukám Jany Rychtové, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
e-mail: rychtova@nipos-mk.cz. Krajským - regionálním kolùm mohou podle místních
podmínek pøedcházet oblastní kola.
Lektorský sbor (porota) oblastní pøehlídky hodnotí vystoupení jednotlivých souborù
a bez udání poøadí vybere soubory pro postup do vyího kola. Maximální poèet souborù
úèinkujících ve vyím kole stanoví poøadatel tohoto kola podle svých podmínek.
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Lektorský sbor krajské - regionální pøehlídky, v nìm by mìli pracovat jeden a dva
zástupci odborné rady pro folklor NIPOS-ARTAMA (dle pøedbìné dohody), kteøí mají
pøehled o situaci oboru v celé ÈR, má monost navrhnout jedno vystoupení k pøímému
postupu na celostátní pøehlídku a doporuèit v poøadí dalí dva soubory programové
radì celostátní pøehlídky do irího výbìru.
Souèástí kadé pøehlídky je rozborový semináø s vedoucími souborù, vedený lektorským
sborem. Jeho smyslem je formou veøejné diskuse (besedy) seznámit vedoucí souborù
s klady i problémy vystoupení s cílem kvalifikovanì a citlivì poradit a inspirovat.
IV. HODNOCENÍ A JEHO KRITÉRIA
w Výbìr materiálu vzhledem ke zvolenému tématu (okruhu zvykosloví apod.), k vìku
dìtí a k regionální pøíslunosti v souvislosti s uitým materiálem, krojovému vybavení, náøeèí apod.
w Pohybová pøipravenost dìtí: drení tìla, taneènost, hudebnost, zpìvnost, taneèní
technika.
w Provedení: estetický a pøirozený projev dìtí.
w Zdùraznìní pohybové sloky vystoupení.
w Scénické zpracování.
w Pokud má soubor vlastní dìtskou hudbu, je tøeba ji hodnotit na základì tìchto
kritérií a zvlá ji ocenit; obdobnì u zpìvákù.
V rámci celostátní pøehlídky budou zvlátì ocenìny inspirativní momenty vystoupení.
Pozn.: Soubor mùe vystupovat s programem, s ním se u v minulosti úèastnil
celostátní (národní) pøehlídky, po uplynutí 5 let.
Zpracovala Jana Rychtová, NIPOS-ARTAMA, øíjen 2006
KRAJSKÉ - REGIONÁLNÍ POSTUPOVÉ PØEHLÍDKY 2007
(Na uvedených adresách a telefonních èíslech je moné se hlásit k úèasti na tìchto
krajských - regionálních pøehlídkách, z nich lze postoupit na Celostátní pøehlídku
dìtských folklorních souborù. Kadý kolektiv se mùe zúèastnit jen jedné pøehlídky.
Systém postupových pøehlídek je nastaven s pøihlédnutím k aktuálnímu stavu oboru
tak, e ve folklorním regionu Èechy spojuje jednotlivé kraje, zatímco na Moravì a ve
Slezsku respektuje jednotlivé folklorní regiony.)
POØADATELÉ KRAJSKÝCH - REGIONÁLNÍCH PØEHLÍDEK
HL. M. PRAHA A STØEDOÈESKÝ KRAJ
Praha, Folklorní unie Prahy
a Støedoèeského kraje.
J. Svobodová, tel.: 777 600 448
Termín: 31. 3. 2007 (14. 4. 2007)
Praha, KD Novodvorská

PLZEÒSKÝ KRAJ
DDM Rokycany, A. Hirschová,
Horákova 1011/II., 337 01 Rokycany,
tel.: 604 325 605
Termín: bude upøesnìn v lednu 2007
Hrádek u Rokycan

JIHOÈESKÝ KRAJ
DDM Èeské Budìjovice, M. Oberfalcerová, tel.: 386 447 311, 607 614 924
Termín: 5. 5. 2007 (28. 4. 2007)
Èeské Budìjovice

KARLOVARSKÝ A ÚSTECKÝ KRAJ
Regionální sdruení irí Karlovarsko,
Lubor Hanka, tel.: 724 085 824,
353 101 227
Termín: 14. 4. 2007 - Karlovy Vary
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KRÁLOVÉHRADECKÝ, PARDUBICKÝ
A LIBERECKÝ KRAJ
Krajská knihovna v Pardubicích,
odd. kulturních slueb,
Z. Kupfová, tel.: 466 513 131
Termín: 21. 4. 2007 - KD Dukla Pardubice

Valasko
Valaské FOS Frentát p. R.,
J. amánková, tel.: 732 513 144
Termín: 28. 4. 2007
skanzen Ronov p. R.
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Slovácko, Brnìnsko
Sdruení pøátel folkloru v Brnì
M. Zelinka, tel.: 603 420 017
Termín:28. 4. 2007 - Kyjov

OLOMOUCKÝ KRAJ
KD Duha a Hanácké folklorní sdruení,
Ing. Hana Pospiilíková, tel.: 602 481 237
Termín: 14. 4. 2007
Prostìjov, Mìstské divadlo
KRAJ VYSOÈINA
HORFOS Svìtlá nad Sázavou
J. Novák, tel.: 602 541 258
Termín: 17. 3. 2007 - DKO Jihlava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Opavské Slezsko a Tìínské Slezsko
SVÈ Opava, øed. Poláková
Termín: 25. 3. 2007
Opava, Slezské divadlo

ZLÍNSKÝ KRAJ
Slovácko
Folklorní sdruení Uherskobrodska
R. Veteèka, tel.: 603 548 264
Termín: 28. 4. 2007 (21. 4. 2007)
Uherský Brod

Lasko-Ostravsko, Frýdek Místek
FOS, Helena Skálová,
Na Bìlidle 1, 702 00 Ostrava,
tel.: 605 756 025
Termín: 31. 3. 2007
Ostrava

XVI. FOLKLORNÍ FESTIVAL PARDUBICE
- HRADEC KRÁLOVÉ
1. - 3. èervna 2007

Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá NIPOS-ARTAMA Praha, Hradecká kulturní a vzdìlávací spoleènost a Kulturní dùm Dubina Pardubice ve
spolupráci se Sdruením pro dìtskou taneèní tvoøivost Praha.

PROGRAM
PÁTEK 1. 6. 2007 - Pardubice
19.00 - 01.00 - Perntýnská noc
20.30 - 22.00 - komorní poøady
22.30 - 23.30 - poøady hostù festivalu
Noc pro vechny
Komorní poøady

SOBOTA 2. 6. 2007 - Hradec Králové
13.00 - 14.30 - hudební a taneèní dílna
14.00 - 15.15 - dìtský poøad
16.00 - 17.30 - scénický poøad
19.00 - Pøijïte pobejt - Piletice
Poøad scénických forem
Komponované festivalové poøady
Spoleèenská zábava

NEDÌLE 3. 6. 2007 - Pardubice
14.00 - 16.00 - komponovaný poøad èeských souborù a hostù festivalu
Kontakt: Jana Rychtová P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, e-mail: rychtova@nipos-mk.cz.
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CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA

KOLNÍCH DÌTSKÝCH PÌVECKÝCH SBORÙ
17. roèník
1. - 3. èervna 2007, Pardubice

Z povìøení a za finanèní podpory Ministerstva kultury poøádají ARTAMA, útvar Národního informaèního a poradenského støediska pro kulturu, a Krajská knihovna, oddìlení
kulturních slueb v Pardubicích ve spolupráci s Kulturním domem Dubina.
Stejnì jako v minulých letech budou celostátní pøehlídce pøecházet postupové pøehlídky krajské, popøípadì oblastní.
I. POSLÁNÍ PØEHLÍDKY
Smyslem pøehlídky není soutì mezi dìtskými sbory, nýbr vytvoøení pøíleitostí pro
vzájemnou inspiraci a pøedávání zkueností. Mìla by být povzbuzením pro sbormistry
a pøíjemnou sváteèní událostí pro dìti. Celostátní pøehlídka bude mít výraznì pracovní
charakter a bude koncipována jako výbìr nejzajímavìjích vystoupení ze vech krajù ÈR.
I kdy pøehlídka klade dùraz na kolní sbory, jejím zámìrem je umonit rovnì setkání irího spektra dìtských sborù, tj. napø. sborù ZU, DDM, pøípravek koncertních
sborù apod. Souèástí krajských kol i celostátní pøehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých soutìních vystoupení.
II. PODMÍNKY ÚÈASTI
Pøihlásit se mohou sbory ze Z, gymnázií, ZU, DDM, pøípravné sbory výbìrových koncertních dìtských sborù apod. Jednotlivé sbory se hlásí do jedné ze dvou kategorií,
z nich kadá se dìlí na dvì vìkové skupiny:
I. kategorie - sbory z jedné Z nebo z jednoho gymnázia:
A - sloené z dìtí do 5. tøídy vèetnì
B - sloené z dìtí do 9. tøídy vèetnì a odpovídajících roèníkù gymnázia
II. kategorie - sbory ze Z nebo gymnázií s rozíøenou výukou hudební výchovy,
sbory ze ZU, sbory z více Z, z DDM apod.:
A - sloené z dìtí do 5. tøídy vèetnì
B - sloené z dìtí do 9. tøídy vèetnì a odpovídajících roèníkù gymnázia
Celkovì se mohou pøehlídky zúèastnit dìti do 15 let vèetnì tj. ty, které ke dni ústøední pøehlídky 1. èervna 2007 nedovrily 16 rokù, u kategorií B s moností 25% stálých
èlenù sboru do 17 let vèetnì ke dni soutìe.
Dodrení stanovených vìkových kategorií je závazné pro vechny èleny sboru.
Pro sbory vech kategorií platí jako povinná skladba lidová píseò (èeská, moravská, slezská nebo slovenská), která musí být provedena a capella buï jako jednohlas,
nebo v libovolné vícehlasé úpravì bez doprovodu. Pøehlídkový program mùe trvat maximálnì 10 minut zpívaného èasu. V pøípadì, e sbor nesplní vìkové a programové
podmínky propozic, nemùe být hodnocen.
Kadý sbor se mùe zúèastnit pouze jednoho postupového kola, nejlépe v kraji,
kam pøísluí podle místa svého pùsobení. Úèast v jiné postupové pøehlídce je moná
jen po dohodì s jejím poøadatelem. Poèet èlenù jednoho sboru není v krajských ko26
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lech omezen. Pro celostátní pøehlídku mùe poøadatel v pøípadì potøeby z ekonomických
a organizaèních dùvodù omezit poèet èlenù jednotlivých sborù.
Úèastník delegovaný na celostátní pøehlídku v loòském roèníku se krajského kola úèastní
bez nároku na postup, mùe ale být ve své kategorii hodnocen. Pøehlídka není urèena sborùm, které byly ocenìny zlatým pásmem v posledních dvou roènících Celostátní soutìe
dìtských pìveckých sborù v Novém Jièínì (nevztahuje se na jejich pøípravná oddìlení).
Kromì pøehlídkového programu mohou zúèastnìné sbory nastudovat jednu píseò
podle doporuèení poøadatele, kterou si zazpívají spoleènì na závìr krajské pøehlídky.
Notový materiál zajistí poøadatel krajského kola. Tato spoleèná skladba nemusí být
souèástí soutìního vystoupení sboru.
III. POSTUPOVÁ KOLA PØEHLÍDKY A JEJICH ORGANIZACE
Celostátní pøehlídce pøedcházejí postupová kola v krajích. Zájemci o úèast zalou pøihláku s pøiloeným repertoárem poøadateli v pøísluném kraji. Aby poøadatel mohl
kontrolovat správné zaøazení do kategorie, k pøihláce sbormistr pøikládá jmenný seznam dìtí s daty narození, potvrzený svým podpisem. Pokud se v kraji uskuteèní pøedkola (tj. oblastní kola), postupují do krajské pøehlídky sbory urèené porotou tohoto
pøedkola. Krajské postupové pøehlídky se uskuteèní v bøeznu a v dubnu 2007 (nejzazí
termín uspoøádání krajského kola je 29. dubna 2007). Výsledky sdìlí poøadatelé krajských pøehlídek odborné pracovnici pro dìtské pìvecké sbory v NIPOS-ARTAMA
do 2. kvìtna 2007 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám L. ebeové, P.O.BOX 12,
Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 966, sebesova@nipos-mk.cz.
IV. HODNOCENÍ A ZPÙSOB VÝBÌRU NA CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKU
Vystoupení sborù hodnotí poroty sestavené poøadateli jednotlivých postupových kol.
Nejménì jedním èlenem tìchto porot je jmenován odborný pracovník NIPOS-ARTAMA
nebo èlen odborné rady pro dìtský sborový zpìv útvaru ARTAMA. Na postupových pøehlídkách mohou být sbory ocenìny zlatým, støíbrným nebo bronzovým pásmem. Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny oddìlenì.
Z krajského postupového kola vybere porota vdy jeden sbor na celostátní pøehlídku. V odùvodnìných pøípadech mùe doporuèit jetì druhý sbor z jiné kategorie. Porota pøitom stanoví, který z navrhovaných sborù má pøednost. Definitivní výbìr úèastníkù
celostátní pøehlídky provede odborná rada pro dìtský sborový zpìv do 10. kvìtna 2007.
Celostátní pøehlídka mùe být z ekonomických dùvodù proti uvaovanému zámìru
podstatnì krácena. Nelze pøedpokládat úhradu vech nákladù spojených s úèastí
sboru na pøehlídce.
Zpracovala Lea ebeová, NIPOS-ARTAMA, øíjen 2006

KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PØEHLÍDKY
PLZEÒSKÝ KRAJ
20. bøezna 2007 - ZU Rokycany
Kontakt: Alena Vimrová,
Jiráskova 181, 337 01 Rokycany,
tel.: 371 724 761, e-mail:zusro@iol.cz,
a.vimrova@centrum.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
23. bøezna 2007 - Karlovy Vary
Kontakt: Jiøí trunc, Hraditní 115,
360 18 Karlovy Vary,
tel.: 353 227 432,
e-mail: struncjiri@seznam.cz
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JIHOÈESKÝ KRAJ
27. bøezna 2007 - Písek
Kontakt: Iveta Hodouová,
Divadlo Fráni rámka,
Tylova ulice 68, 397 01 Písek
Poøadatel: Centrum kultury Písek,
Tylova 68, 397 01 Písek,
tel.: 382 734 716, 774 598 324,
e-mail: iveta.hodousova@ckpisek.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
12. - 13. dubna 2007 - Orlová-Lutynì
Kontakt: Jan Raszka,
Z K. Dvoøáèka 1230,
735 14 Orlová-Lutynì,
tel./fax: 596 511 085, 736 103 567,
e-mail: jan.raszka@zsdvoracka.cz,
sekretariat@zsdvoracka.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
30. bøezna 2007 - Unièov
Kontakt: Mgr. Radek Vincour,
Mìstské kulturní zaøízení Unièov,
Moravské námìstí 1143, 783 91 Unièov,
tel./fax: 585 054 060,
e-mail: vincour@mkzunicov.cz

LIBERECKÝ KRAJ
14. dubna 2007 - Liberec
Kontakt: OV Unie ÈPS, Mgr. Tomá Kolafa,
ZU Frýdlantská 19, 460 31 Liberec,
tel.: 485 110 192,
e-mail: info@zusliberec.cz
Pozn.: podmínkou je úèast v oblastním kole
http://ucpsliberec.webzdarma.cz/

PRAHA
31. bøezna 2007 - Praha
Kontakt: Erik Bezdíèek,
Kulturní centrum Zahrada,
Malenická 1784, 148 00 Praha 4-Chodov,
e-mail: zahrada@kczahrada,
blií informace: www.kczahrada.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
18. dubna 2007 - Uherské Hraditì
Kontakt: Magdalena Uhrová,
ZU Mariánské nám. 125,
686 01 Uherské Hraditì,
tel.: 572 551 489,
e-mail: uhrova.magda@seznam.cz

STØEDOÈESKÝ KRAJ
31. bøezna 2007 - Praha
Kontakt: Erik Bezdíèek,
Kulturní centrum Zahrada,
Malenická 1784, 148 00 Praha 4-Chodov,
e-mail: zahrada@kczahrada,
blií informace: www.kczahrada.cz

VYSOÈINA
20. dubna 2007 - Tøebíè
Kontakt: Zuzana Pavlíèková,
vabinského ul. 1278, 674 01 Tøebíè,
tel.: 568 846 708, mobil: 736 125 671,
e-mail: pavlickova@ddmhradek.cz
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
25. dubna 2007 - Hradec Králové
Kontakt: Naïa Gregarová, IMPULS,
Støedisko amatérské kultury,
Okruní 1130, 500 03 Hradec Králové,
tel.: 495 582 622, mobil: 775 067 869,
e-mail: gregarova@vsvd.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
31. bøezna 2007 - Chlumec u Ústí n. L.
Kontakt: Mgr. Josef Øíha, Z Chlumec,
Muchova 228, 403 39 Chlumec,
tel.: 475 223 873, mobil: 776 786 030,
e-mail: riha@chds.cz,
blií informace: www.chds.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
27. dubna 2007 - Brno
Kontakt: Marie Øídká,
ZU Jaroslava Kvapila,
tø. Kpt. Jaroe 24, 602 00 Brno 2,
tel.: 602 567 443,
e-mail: primavera@zusjk.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
11. dubna 2007 - Holice
Kontakt: Jana Línková,
RSKS Sukova 1260, 530 Pardubice,
tel.: 466 513 131,
e-mail: okpce@volny.cz
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12. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA
VÝTVARNÝCH PRACÍ DÌTÍ A MLÁDEE
12. celostátní pøehlídku výtvarných prací dìtí a mládee, která se uskuteèní ve dnech
5. øíjna - 3. listopadu 2007, poøádá Národní informaèní a poradenské støedisko pro
kulturu, útvar ARTAMA, z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury, ve
spolupráci s Národním památkovým ústavem, správou Státního zámku Litomyl,
Sdruením pro tvoøivou dramatiku a Asociací výtvarných pedagogù.
12. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA KOMUNIKACE II :
 ji na podzim 2007,
 opìt ve Státním zámku Litomyl,
 tìitìm prezentace je digitální podoba,
 úèastnit se mohou i lektorská oddìlení galerií a muzeí,
 informace budou v bulletinu Kormidlo è. 2 / 2007, v èasopisu Výtvarná výchova 4/
2006 a od 1. 3. 2007 na www.nipos-mk.cz, www.eduart.cz a metodickém portálu
VÚP www.rvp.cz.
POSLÁNÍ PØEHLÍDKY LITOMYL 2007
w Podporovat pedagogické pøístupy, které vìdomì rozvíjejí tvoøivý potenciál osobnosti
dítìte, a to jak v roli tvùrce, tak vnímatele a interpreta.
w Podporovat systematickou práci umoòující prostøednictvím projektù vzájemnou
výmìnu vizualizovaných zkueností nejen jednotlivcù, ale i nejrùznìjích komunit.
w 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.
w Uívat jazyka umìní, zejména jazyka souèasného výtvarného umìní, jako dynamického prostøedku k vyjadøování osobních proitkù a svého aktivního pøístupu
k realitì.
w 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.
w Probouzet odvahu a chu k experimentování s prostøedky výtvarného umìní a ostatních druhù umìní k vyjádøení vlastních mylenek a tvùrèích zámìrù.
w 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
12. roèník navazuje na minulý pøelomový roèník i tématem - KOMUNIKACE II.
I tentokrát se zamìøíme pøedevím na ty zkuenosti dìtí, které souvisejí s promìnou
poznávání svìta nástupem nových informaèních a komunikaèních technologií.
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Vhodné je se opìt se zabývat a rozvíjet zkoumání pojmù obrazová komunikace,
interpretace obrazu, virtualita, interaktivita, která postihují souèasný svìt a mají dopad na
promìny komunikaèních vztahù, uspoøádání poznatkù i uvìdomování si jejich nových kvalit.
Dùleité je, aby se téma Komunikace ani jeho pojmy neredukovaly pouze na námìty
dìtských prací èi èistì jen na uití informaèních a komunikaèních technologií.
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.
Vyzýváme k úèasti výtvarné pedagogy vech typù kol, zájmových kroukù a útvarù.
Letoní roèník roziøujeme novì o monost úèasti lektorských oddìlení galerií a muzeí
s výstupy jejich programù pro dìti a mláde do 19 let.
Obsahem pøehlídky je najít a propagovat metody tvùrèí práce s dìtmi, roziøující
èi objevnì pøetváøející její dosavadní monosti. 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.
Vytèené kvality výtvarného projektu není moné zhodnotit bez poznání toho:
a) jakou motivací (s odkazy na jeho dosavadní zkuenosti) dítì v projektu prolo,
b) jakými kritérii byl usmìròován sám proces tvorby,
c) jak probíhal proces osobní reflexe dítìte coby tvùrce i reflexe v komunikaèním uplatnìní vytvoøeného díla,
d) jaké inovace uvedených schopností vnímat, poznávat a komunikovat èi jak jejich
obsahu bylo dosaeno.
Tyto informace jsou souèástí pøihláky a budou spolu se zaslanými pracemi posuzovány
kurátory, jmenovanými NIPOS-ARTAMA.
Organizaèní pokyny:
Pøehlídce bude pøedcházet pøípravný semináø 13. - 15. dubna 2007 v Olomouci. Úèastníci
si v nìm mají monost ujasnit principy úèasti na 12. pøehlídce dìtských výtvarných prací a
v dílnách, vedených odborníky, se seznámí s novými pracovními postupy.
Pøi pøíleitosti vernisáe vystavených prací probìhne 5. - 7. øíjna 2007 rozborový
semináø ve Státním zámku Litomyl. Semináøe mají akreditaci MMT a jsou urèeny
vem výtvarným pedagogùm, kteøí mají o pøehlídku zájem.
Nastavení tématu a poslání 12. celostátní pøehlídky podporuje koncepci oblasti
Umìní a kultura a obsah výtvarného oboru v Rámcovém vzdìlávacím programu pro
základní vzdìlávání a gymnázia. Z tìchto dùvodù je úèast na pøípravném semináøi,
vlastní úèast na pøehlídce èi na rozborovém semináøi moné doporuèit jako dùleitou
vzdìlávací akci pro výtvarné pedagogy a jako akci podporující implementaci RVP do praxe.
Výtvarné práce ve fyzické podobì s pøihlákou zasílejte od 15. èervna do 9. èervence
2007 na adresu: Helena Slepièková, Státní zámek Litomyl, 570 00 Litomyl,
s poznámkou Výtvarná pøehlídka. Poøadatel si vyhrazuje právo na zaslané práce po
dobu trvání výstavy a reprízy. Po skonèení reprízy budou úèastníci seznámeni s termíny,
kdy a jak bude moné práce vyzvednout, protoe práce není moné posílat zpìt.
30

PROPOZICE

PØIHLÁKA A EVIDENÈNÍ LIST - LITOMYL 2007
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. Typ zaøízení (instituce) M, Z, ZU, S, DDM aj.
Adresa zaøízení:..................................................................................................................
...................................................................

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:

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

31

DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA

KALENDÁRIUM

pøehlídek, semináøù, festivalù a dalích akcí 2007
v oborech estetické výchovy dìtí a mládee

DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA

Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Centrum dìtských aktivit, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
Jakub Hulák, tel.: 221 507 969, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, nebo std@drama.cz
Jaroslav Provazník, tel: 221 507 967, 221 111 052-3,
e-mail: jaroslav.provaznik@damu.cz nebo std@drama.cz

PROBÍHAJÍCÍ AKCE

PØIPRAVUJEME

DRAMATICKÁ VÝCHOVA
PRO SOUÈASNOU KOLU 2005-2007
Základní tøísemestrální kurz pro uèitele DV
Hlavní lektor: Irena Holemá
12. - 14. 1. 2007, Praha (závìr)
Poøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku
Spolupráce: KVD DAMU a Centrum dìtských aktivit NIPOS-ARTAMA

DRAMA-PØÍBÌH-LITERATURA
Ètyødílný kurz pro pokroèilejí zájemce
o dramatickou výchovu
Hlavní lektor: Radek Maruák
2. - 3. 2., 16. - 17. 3., 27. - 28. 4.
a 25. - 26. 5. 2007, CTD Praha
Poøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku
Spolupr.: KVD DAMU a NIPOS-ARTAMA
Kontakt: Jaroslav Provazník,
tel.: 221 507 967, 221 111 052-3,
e-mail: jaroslav.provaznik@damu.cz

UVEDENÍ DO DRAMATICKÉ VÝCHOVY 2006-2008
Základní tøísemestrální kurz pro uèitele DV
Hlavní lektor: Jana Machalíková
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, Praha
Poøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku
Spolupráce: KVD DAMU a Centrum dìtských aktivit NIPOS-ARTAMA

DÌTSKÁ SCÉNA 2007
36. celostátní pøehlídka dìtského divadla
a Celostátní pøehlídka dìtských recitátorù
15. - 21. èervna 2007, Trutnov
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, DK Trutnov
a STD ve spolupráci s KVD DAMU
Kontakt: Jakub Hulák, tel.: 221 507 969,
e-mail: hulak@nipos-mk.cz

TÌLO JAKO NÁSTROJ
øíjen 2006 - únor 2007
Roziøující kurz pohybové prùpravy pro
vedoucí dìtských a mladých divadelních
souborù a uèitele dramatické výchovy.
Lektoøi: Jiøí Lössl, Anna Caunerová.
12. - 14. ledna, 2. - 4. února 2007, Praha
Poøádají: Centrum dìtských aktivit,
NPOS-ARTAMA a STD

DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE KOLE 2007
13. celostátní dílna dramatické výchovy
20. - 26. záøí 2007, Jièín
Poøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku,
KVD DAMU, K-klub Jièín, NIPOS-ARTAMA
Kontakt: Jaroslav Provazník
tel.: 221 507 967, 221 111 052-3,
e-mail: jaroslav.provaznik@damu.cz
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DÍTÌ MEZI VÝCHOVOU A UMÌNÍM
Dramatická výchova na pøelomu
tisíciletí
Pøehlídka dìtského divadla a dìtského
pøednesu a konference o dramatické
výchovì
4. - 7. øíjna 2007, Praha
Místo konání: divadelní studio Divadelní
fakulty AMU DISK
Poøadatel: KVD DAMU a STD
Spolupráce: NIPOS-ARTAMA
Kontakt: Jaroslav Provazník,
tel.: 221 507 967, 221 111 052-3,
e-mail: jaroslav.provaznik@damu.cz

ZÁKLADY DÌTSKÉHO DIVADLA
Celoroèní cyklus praktických semináøù
zamìøených na vybrané aspekty divadla
s dìtmi a mládeí.
listopad 2007 - kvìten 2008, Praha
Poøádají: NIPOS-ARTAMA a STD
Kontakt: Jakub Hulák, tel.: 221 507 969,
e-mail: hulak@nipos-mk.cz
DRAMATURGICKÁ DÍLNA
DÌTSKÉHO DIVADLA
podzim 2007, Praha
Setkání vedoucích dìtských divadel. souborù s dramaturgem nad pøedlohami èi rozpracovanými texty pøipravovaných inscenací.
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, STD
Kontakt: Jakub Hulák, tel.: 221 507 969,
e-mail: hulak@nipos-mk.cz

TVORBA-TVOØIVOST-HRA
13. dílna komplexní estetické výchovy
11. - 14. øíjna 2007, Èeské Budìjovice
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA
Spolupráce: KVD DAMU, STD
a DDM Èeské Budìjovice
Kontakt: Jaroslav Provazník,
tel.: 221 507 967, 221 111 052-3,
e-mail: jaroslav.provaznik@damu.cz

PODZIMNÍ PØEHLÍDKA
DÌTSKÉHO A MLADÉHO DIVADLA
Praské setkání dìtských a støedokolských souborù z celé ÈR
listopad 2007, Praha
Poøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku
Kontakt: J. Hulák a J. Provazník, tel.:
221 507 969, e-mail: hulak@nipos-mk.cz,
tel: 221 507 967, 221 111 052-3,
jaroslav.provaznik@damu.cz

NAHLÍENÍ 2007
18. celostátní pøehlídka a dílna støedokolské dramatiky a mladého divadla
18. - 21. øíjna 2007, Bechynì
Poøadatel: STD, NIPOS-ARTAMA,
Kulturní støedisko mìsta Bechynì
Kontakt: Jakub Hulák, tel.: 221 507 969,
e-mail: hulak@nipos-mk.cz

RÁMKÙV PÍSEK 2007 - 46. roèník celostátní pøehlídky experimentujícího divadla
25. - 27. kvìtna 2007, Písek
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA a Centrum
kultury Písek
Kontakt: Lenka Novotná, NIPOS-ARTAMA,
tel.: 221 507 974,
e-mail: novotna@nipos-mk.cz

DRAMATICKÁ VÝCHOVA PRO SOUÈASNOU KOLU 2007-2009
Základní tøísemestrální kurz
pro uèitele dramatické výchovy
Centrum tvoøivé dramatiky
2. - 4. 11., 14. - 16. 12. 2007,
18. - 20. 1. 2008, Praha
(dalí termíny budou upøesnìny)
Poøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku
Spolupr.: KVD DAMU a NIPOS-ARTAMA
Kontakt: Jaroslav Provazník,
tel.: 221 507 967, 221 111 052-3,
e-mail: jaroslav.provaznik@damu.cz

SETKÁNÍ MLADÝCH AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍKÙ - UMPERK 2007
Týdenní divadelní dílna
17. - 26. srpna 2007, umperk
Poøadatel: OS spoleènost amatérské
divadlo a svìt a NIPOS-ARTAMA
Kontakt: Alena Crhová, NIPOS-ARTAMA, tel.:
221 507 968, e-mail: crhova@nipos-mk.cz
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DRAMA-PØÍBÌH-LITERATURA
Praha, únor - kvìten 2007
Poøádají: Sdruení pro tvoøivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky
DAMU a Centrem dìtských aktivit v ARTAMÌ.
Místo konání: Centrum tvoøivé dramatiky Praha, Arabská 681, Praha 6
Hlavní lektor: Radek Maruák, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU a katedry
primární pedagogiky PedF UK a uèitel LDO ZU Praha 6
Ètyødílný kurz urèený zkuenìjím zájemcùm o dramatickou výchovu, které zajímají
vztahy mezi umìleckou literaturou a dramatickou výchovou, vyuívání literárních textù v
dramatickovýchovné práci a hledání cest k literatuøe s vyitím metod a technik dramatické výchovy.
Kurz se bude konat jednou za mìsíc vdy v pátek od 19. 00 do 22. 00 hodin a v sobotu
od 9. 00 do 17. 00 hodin.
Termíny: 2. - 3. února, 16. - 17. bøezna, 27. - 28. dubna a 25. - 26. kvìtna 2007.
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.
Cena (za vechny ètyøi setkání): 1. 500 Kè.
Pokud máte o úèast v kurzu zájem, zalete vyplnìnou pøedbìnou pøihláku co nejrychleji, nejpozdìji vak do 22. ledna 2007 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 vyèerpání volných míst.
ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
K ÚÈASTI NA KURZU DRAMA-PØÍBÌH-LITERATURA
Jméno a pøíjmení:
Adresa (vè. PSÈ):
Datum narození:
Telefon domù:

Telefon do zamìstnání:

Mobilní telefon:

E-mail:

kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi nebo mládeí:
Absolvované dílny, semináøe, kurzy a dalí akce v oboru dramatické výchovy:
Datum:

Podpis:
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AKCE JINÝCH POØADATELÙ
STØEDISKO DRAMATICKÉ VÝCHOVY
SVÈ LUÁNKY BRNO
Kontakt: Tomá Doleal, Petra Rychecká, Martin Hak, Støedisko dramatické výchovy SVÈ
Luánky, Lidická 50, 658 12 Brno, tel.: 549 524 107, tom@luzanky.cz, brnkadla@luzanky.cz,
hak@luzanky.cz, www.luzanky.cz

KURZY - akreditované MMT

meního divadelního tvaru s amatérským
souborem, a to od práce s literární pøedlohou pøes dramaturgickou a reijní práci, hereckou práci, scénografii atd. a k prezentaci výsledného díla formou pøedstavení.
Dílna je urèena vedoucím kolních dìtských nebo studentských divadelních souborù, uèitelùm Z, uèitelùm ZU, dále studentùm DV na PdF, DIFA apod., pøípadnì
dalím zájemcùm o divadlo a dramatickou výchovu.
Kontakt: Martin Hak

MONOSTI DRAMATICKÉ VÝCHOVY PØI
REALIZACI PRÙØEZOVÝCH TÉMAT RVP
Tøi samostatné patnáctihodinové kurzy lektorované pøíslunými odborníky na danou
oblast, nazvané podle vybraných prùøezových témat:
w Výchova demokratického obèana
26. - 28. ledna 2007
w Multikulturní výchova
23. - 25. února 2007
w Environmentální výchova
30. bøezna - 1. dubna 2007
Urèeno pro pedagogy, pøedevím uèitele Z,
dále napø. pro studenty uèitelství a pøíbuzných
oborù (pedagogika, dramatická výchova, ...),
pro pedagogy volného èasu apod.
Kontakt: Martin Hak

DIVADELNÍ PØEHLÍDKY
BRNKÁNÍ S PROVÁZKEM,
PROVÁZEK S BRNKÁNÍM
31. kvìtna - 3. èervna 2007
Tradièní pøehlídka a dílna dìtského divadla, poøádaná DDS Brnkadla tentokrát ve
spolupráci s profesionálním Divadlem
Husa na provázku.
Uzávìrka pøihláek: 31. bøezna 2007
Kontakt: Petra Rychecká,
www.luzanky.cz/brnkadla

ROZVOJ DIVADELNÍCH DOVEDNOSTÍ
Dvì samostatné osmihodinové praktické
dílny:
w Práce s maskou
3. bøezna 2007
w Práce s pøedmìtem, rekvizitou
28. dubna 2007
Urèeno zejména èlenùm dìtských èi studentských divadelních souborù a jejich vedoucím, dále studentùm (pedagogických
kol, oboru DV, ...), pøípadnì dalím zájemcùm o dìtské a studentské divadlo
a dramatickou výchovu.
Kontakt: Martin Hak

NADÌLENÍ V POHYBU 2007
Festival pohybového divadla a tance
29. listopadu - 2. prosince 2007
Nesoutìní pøehlídka s dílnami a diskusními kluby.
Místo konání: SVÈ Luánky a Divadlo Barka v Brnì
Poøadatel: Pohybové studio Cyranovy boty
Kontakt: Petr Dytrich, 777 349 103,
slupka@luzanky.cz,
Lidická 50, 658 12 Brno,
www.cyranovyboty. tw.cz

DRAMATICKÁ A INSCENAÈNÍ TVORBA
4. - 8. kvìtna 2007
Intenzivní divadelní dílna vedená zkueným lektorem. Obsahem dílny je tvorba
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STØEDISKO ULITA
STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU DOMEÈEK A SVÈ LUÁNKY, BRNO
PROJEKTOVÉ VYUÈOVÁNÍ DÌJEPISU
Kurz pro uèitele dìjepisu základních a støedních kol nabízí ukázky zapojení inovaèních
metod a technik pøi výuce dìjepisu èerpajících z oblasti dramatické výchovy a monosti
práce s pramenným materiálem jako zdrojem historických informací. Kurz nabízí metody, které vedou k osvojení klíèových kompetencí, vymezených Rámcovým vzdìlávacím
programem. Zahrnuje 8 semináøù:
I. Projektové vyuèování dìjepisu pro esté tøídy Z a první roèníky gymnázií
1. Pravìk (èasové rozdìlení nejstarího období dìjin lidstva, ivot sbìraèù-lovcù,
regionální historie - Býèí skála, kulturní odkaz pravìku) - ètvrtek 25. ledna 2007
2. Starovìké despocie - Egypt (sjednocení Egypta, vládci Nové øíe, kulturní odkaz
starovìkého Egypta) - ètvrtek 22. února 2007
3. Antické Øecko (systém øeckých bohù, antické mýty a jejich hrdinové) ètvrtek 22. bøezna 2007
4. Øím (øímský republikánský systém, punské války, osobnost vojevùdce Hannibala) ètvrtek 26. dubna 2007
II. Projektové vyuèování dìjepisu na základì práce s prameny
5. Velká francouzská revoluce (osobnosti revoluce, vývoj politického systému bìhem revoluce, práce se sekundární literaturou) - ètvrtek 24. kvìtna 2007
6. Mnichov 1938 (historie vedního dne, dìjinné události skrze osudy konkrétních
osob, práce s deníkovým materiálem) - pátek 27. záøí 2007
7. Regionální historie v pramenech (osudy mìsta Brna za tøicetileté války, zkoumané skrze pramenný materiál) - ètvrtek 25. øíjna 2007
8. Václav a Boleslav (poèátky èeského státu, okolnosti vrady kníete Václava, legendy jako zdroj historických informací) - ètvrtek 22. listopadu 2007
Lektoøi: Veronika Rodriguezová (SVÈ Domeèek, Brno), Iva Dvoøáková, (gymnázium
Nové Straecí), Radek Maruák (PedF UK, KVD DAMU).
Jednotlivé semináøe jsou jednodenní, od 9. 00 do 14. 00 hodin. Zmìna termínù vyhrazena. Zájemci mohou absolvovat celý kurz nebo se pøihlásit na vybrané semináøe.
Cena semináøe je 300 Kè, cena celého kurzu èiní 2 400 Kè. Kurz je akreditován MMT.
Semináøe budou probíhat v prostorách støediska Ulita, Stamicova 7, Brno-Kohoutovice.
Pøihláky: do 20. ledna 2007 (na jednotlivé semináøe je mono se pøihlásit do 15. dne
v mìsíci) na adresu: SVÈ Ulita, Veronika Rodriguezová, Stamicova 7, 623 00 Brno, tel.:
547 250 248, veva@luzanky.cz. Více informací: http://ulita.kohoutovice.cz
TRDLINKY - 7. roèník nesoutìní pøehlídky dìtského divadla
2. - 4. bøezna 2007 - Besední dùm Vykov
Pøehlídka pro vechny dìtské divadelní soubory i pro ty, které se za dìtské jetì povaují a mají chu zahrát si na pøehlídce a strávit víkend plný pøekvapení.
Poøádají: OS Thalia a MKS Vykov
Informace a pøihláky: OS Thalia, Luká a Dana Tvrïochovi, Hybeova 110, 682 01 Vykov,
tel.: 608 911 437, 608 642 956, e-mail: lukas.tvrdoch@post.cz, dana.t@mail.muni.cz
Dalí informace: www.osthalia.wz.cz
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POHYBOVÁ A TANEÈNÍ VÝCHOVA
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Centrum dìtských aktivit, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
Jiøí Lössl, tel.: 221 507 967, mobil: 724 949 347, e-mail: lossl@nipos-mk.cz

VZDÌLÁVACÍ PROGRAMY A SEMINÁØE 2006/2007
Vzdìlávání jsou akreditována MMT pod è. j.: 34 690/2005-25-448 v programu Dalího
vzdìlávání pedagogických pracovníkù, jsou odbornì garantována NIPOS-ARTAMA Praha. Jsou víkendová, jedenkrát v mìsíci, zpravidla desetkrát roènì. Absolvent skládá
závìreèné zkouky, za které mu po úspìném sloení pøísluí OSVÌDÈENÍ MMT.
Podrobnosti a pøihláky na www.scenicky-tanec.cz.

PØEHLÍDKY A FESTIVALY
IX. FESTIVALOVÁ TANEÈNÍ STEPAØSKÁ
PØEHLÍDKA
K OSLAVÁM DNE STEPU 2007
26. kvìtna, Mìstská knihovna Praha 1,
KS Delta Praha 6
Kontakt: Zdenìk Pilecký, Vlastina 11/531,
161 00 Praha 6, tel.: 220 563 459,
mobil: 603 954 074,
e-mail: studio@zig-zag.cz

KUTNÁ HORA 2007
XXIV. celostátní pøehlídka dìtských
skupin scénického tance
8. - 11. èervna, Mìstské Tylovo divadlo
Poøádatel: NIPOS-ARTAMA Praha
a Mìstské Tylovo divadlo Kutná Hora
ve spolupráci s OS my - sdruení
pro taneèní a pohybové divadlo
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl,
tel.: 221 507 967, e-mail: lossl@nipos-mk.cz

I. FESTIVAL SOUÈASNÉHO TANCE
TANEC NA KONCI SVÌTA
20. - 26. srpna, ZU Kláterec nad Ohøí,
exteriéry a interiéry mìsta
Kontakt: Zora Braczková, ZU Kláterec
nad Ohøí, Komenského 677,
431 50 Kláterec nad Ohøí,
e-mail: zusklasterec@kabel1.cz,
podrobná informace:
www.zusklasterec.cz

IV. PRASKÝ POHÁR 2007
17. bøezna, KS Delta Praha 6
Taneèní stepaøská soutì s nominací na
festivalovou pøehlídku ke Dni stepu 2007
Kontakt: Zdenìk Pilecký, Vlastina 11/531,
161 00 Praha 6, tel.: 220 563 459,
mobil: 603 954 074,
e-mail: studio@zig-zag.cz
VIII. OTEVØENÝ CELOSTÁTNÍ FESTIVAL
SCÉNICKÉHO TANCE
TANAMBOURRÉE 2007
ANEB FANTAZIE BAREV
24. - 27. kvìtna, Mìstské divadlo
Varnsdorf, exteriéry i interiéry mìsta
Kontakt: Jarmila enová, ZU Varnsdorf,
Národní 512, 407 47 Varnsdorf,
tel.: 412 372 323, mobil: 602 406 129,
e-mail: zusvarnsdorf@tiscali.cz,
podrobná informace a pøihláka
http://zusvdf.moderniosvetleni.cz

III. FESTIVAL SCÉNICKÉHO TANCE
TANFEST 2007
14. - 17. záøí, Mìstské divadlo Jaromìø,
exteriéry mìsta
Kontakt: Lenka Vrzáková,
Lenka Halaová,
Skupina scénického tance Flash,
TJ Sokol, Luická 426, 551 01 Jaromìø,
e-mail: tanfest. jaromer@seznam.cz,
podrobné informace:
www.tanfestjaromer.wz.cz
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TANEC, TANEC 2007
XX. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA SCÉNICKÉHO TANCE MLÁDEE
A DOSPÌLÝCH
25. - 28. øíjna, Mìstské divadlo Jablonec nad Nisou o. p. s.
Poøadatel: 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 Jablonec nad Nisou s. r. o., a my- sdruením pro taneèní a pohybové
divadlo.
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl, tel.: 221 507 967, e-mail: lossl@nipos-mk.cz
POSTUPOVÉ PØEHLÍDKY SCÉNICKÉHO TANCE MLÁDEE A DOSPÌLÝCH
Èeské Budìjovice
14. dubna - divadelní sál DK Metropol
Kontakt: DDM, Marie Oberfalcerová,
U Zimního stadionu 1,
370 01 Èeské Budìjovice,
tel.: 386 447 320, mobil: 607 614 924,
e-mail: oberfalcerova@ddmcb.cz

Jablonec nad Nisou
23. - 24. bøezna - Mìstské divadlo
Jablonec nad Nisou o.p.s.
Kontakt: Ludmila Rellichová, Lièí jámy 139,
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou,
mobil: 602 963 574
Ústí nad Labem
5. dubna - Severoèeské divadlo opery
a baletu
Kontakt: Martina Hroudová,
Støekovské nábøeí 23,
400 03 Ústí n. Labem, mobil: 724 153 503,
e-mail: martina.hroudova@seznam.cz

Tachov
23. dubna - Kino Me Tachov
Kontakt: Irena André,
Na Jitøence 76,
347 01 Tachov, tel.: 374 728 973,
mobil: 607 900 843,
e-mail: zustachov@iol.cz

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

ïár nad Sázavou
28. dubna - Mìstské divadlo ïár n. S.
Kontakt: Hana Ludvíková, Hakova 34/83,
591 01 ïár nad Sázavou,
tel.: 566 626 797, mobil: 608 477 401,
e-mail: h_ludvikova@centrum.cz
Ústí nad Orlicí
5. kvìtna - Rokotovo divadlo Ústí n. O.
Kontakt: Klubcentrum, Kvìta Stárková,
Dìlnická 1405, 562 01 Ústí nad Orlicí,
tel.: 465 521 047, 465 523 975,
e-mail: starkova@klubcentrum.cz

umperk
14. dubna - Dùm kultury s. r. o. umperk
Kontakt: Dùm kultury, Alena Velebová,
Sady 1. máje, 787 12 umperk,
tel.: 583 214 276,
e-mail: a.velebova@dksumperk.cz

PRAHA
26. - 27. kvìtna - Salesiánské divadlo
Kontakt: Jaroslav Langmaier, Národní 30,
110 00 Praha 1, tel.: 224 947 335,
mobil: 608 702 972,
e-mail: jaro-faro@quick.cz
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Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
Jana Rychtová, tel.: 221 507 964-5, e-mail: rychtova @nipos-mk.cz

PØEHLÍDKY A FESTIVALY
XVI. FOLKLORNÍ FESTIVAL
PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ
1. - 3. èervna 2007
Poøádá: NIPOS-ARTAMA Praha, Hradecká kulturní a vzdìlávací spoleènost a KD
Dubina Pardubice, ve spolupráci se Sdruením pro dìtskou taneèní tvoøivost Praha
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Jana Rychtová

CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA
DÌTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORÙ
8. - 10. èervna 2007, Jihlava
Poøádá: NIPOS-ARTAMA Praha
a Dùm kultury odborù, s. r. o. Jihlava
ve spolupráci se Sdruením pro dìtskou
taneèní tvoøivost Praha
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Jana Rychtová

NÁRODOPISNÁ SLAVNOST 2007
19. - 20. kvìtna 2007
Po dlouhé øadì let se v roce 2005 znovu otevøely veøejnosti vybrané prostory praského
Národopisného muzea v jeho tradièním sídle, letohrádku Kinských v Praze na Smíchovì. Vstupní výstava, zpøístupnìná u pøíleitosti 110. výroèí slavné Národopisné výstavy
Èeskoslovanské v Praze, pøipomnìla mnohaleté úsilí o znovuotevøení tohoto významného muzejního celku, který ze zmínìného výstavního poèinu v roce 1895 vzeel.
Úvodní akce, s tradièním názvem Národopisná slavnost v Kinského zahradì, byla
v roce 2005 jedním z mezníkù budoucí èinnosti obnoveného muzea.
ivý program Musaionu nechce být nijak pompézní, ale komornìjí, ve své programové skladbì harmonující s krásou zahrady, pùvabem letohrádku a odbornou váhou
obnoveného celku èeské tradièní kultury.
Obsahovì, odbornì a organizaènì program garantuje Sdruení pro dìtskou tradièní tvoøivost, které spolupracuje s Národopisným oddìlením.
V dvoudenním programu Národopisné slavnosti 2007 se zde setkají dva významné
fenomény - lidové výtvarné umìní na artefaktech vybraných z národopisných sbírek
Národního muzea, instalovaných v obnovených prostorách letohrádku Kinských, a pøedstavení pøedních folklorních tìles z Èech, Moravy a Slezska v kouzelném prostøedí
souèasnì zrekonstruované Kinského zahrady. Vìøíme, e tímto spoleèným poèinem
pøineseme návtìvníkùm a pøíznivcùm radost a potìení. Jako nejvhodnìjí pro realizaci byla zvolena sobota a nedìle 19. a 20. kvìtna 2007. Hudební i taneèní programy
se uskuteèní pøímo v prostorách a okolí novì rekonstruovaného letohrádku Kinských.
PROGRAM:
Sobota 19. 5.
11.00 - pøíjezdy folklorních souborù
15.00 - slavnostní zahájení spojené s krojovou pøehlídkou (uvnitø letohrádku Kinských)
15.15 - muzikantský poøad
17.00 - 19.00 - vystoupení folklorních souborù (vyhlídková terasa za letohrádkem)
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Nedìle 20. 5.
10.30 - 11.30 - vystoupení folklorních souborù (vyhlídková terasa)
14.00 - 16.00 - vystoupení folklorních souborù (vyhlídková terasa)
V pøípadì detì budou programy v komorní formì uskuteènìny v prostorách letohrádku.
Pøedpokládaná úèast: 6 praských folklorních souborù, 3 hosté - soubory z Moravy.
Jde o nekomerèní kulturnì-spoleèenskou akci, která pøedstaví èeskou lidovou kulturu jako plnohodnotný èlánek souèasného ivota a tím i naeho historického, kulturního a národního vìdomí. Národopisná slavnost si klade za cíl zviditelnit to, co nám závidí
celý kulturní svìt, nai tradièní lidovou kulturu. Pøedstavením naich pièkových folklorních souborù v Praze chceme nastartovat vìtí zájem veøejnosti, médií a mladých lidí
o tak ulechtilou èinnost, jakou je hudba, zpìv a tanec.
Národopisná slavnost se bude konat v roce 2007 ji potøetí od znovuotevøení Národopisného muzea. Oba pøedchozí roèníky se konaly pod zátitou námìstka primátora
hlavního mìsta Prahy.

OZNÁMENÍ
KOLA FOLKLORNÍCH TRADIC
NIPOS-ARTAMA Praha, Národní ústav lidové kultury Stránice, Folklorní sdruení ÈR Praha
a Sdruení pro dìtskou taneèní tvoøivost Praha otevírají ètvrtý bìh KOLY FOLKLORNÍCH TRADIC, kurzu akreditovaného Ministerstvem kolství, mládee a tìlovýchovy.
Kurz je urèen souèasným i budoucím vedoucím, umìleckým vedoucím, organizaèním pracovníkùm folklorních souborù, uèitelùm a dalím váným zájemcùm o lidový
tanec.
Ètyøsemestrální kurz se uskuteèní od záøí 2007 do dubna 2009 v Z Praha 4, Táborská ul.
Studium bude rozdìleno do dvou roèníkù vdy po dvou semestrech:
1. roèník (záøí 2007 - prosinec 2007, leden 2008 - duben 2008),
2. roèník (záøí 2008 - prosinec 2008, leden 2009 - duben 2009).
Obsahem kurzu jsou následující pøedmìty: Pohybová prùprava a její metodika, Základy anatomie a fyziologie, Úvod do studia lidové kultury, Lidový tanec v ÈR (nácvik
a metodika), Úvod do hudební teorie, Zpìv ve folklorním souboru, Dìtský folklor, Základy choreografie, Základy pedagogiky a psychologie, Dramaturgie ve folklorním souboru, Lidový kroj, Mluvené slovo, Divadelní a dramatické prvky ve folkloru, Reijní minimum.
Vyuèovat v jednotlivých pøedmìtech pøislíbili pøední odborníci i souboroví praktici.
Kurz bude ukonèen obhajobou závìreèné práce a zkoukou. Kurz má akreditaci Ministerstva kolství, to znamená, e po jeho absolvování získá posluchaè osvìdèení o nové
kvalifikaci, uèitelé tím získávají dalí obor své uèitelské zpùsobilosti.
Kurz má vysokou úroveò obsahem i realizací a vyaduje tedy maximální soustøedìní na teoretickou i praktickou stránku výuky. Podmínkou je aktivní úèast na kadém
víkendovém soustøedìní, kterých bude v obou roènících celkem osmnáct. Za semestr
je povolena vdy pouze jedna absence (øádnì omluvena). Postup do dalího roèníku je
podmínìn sloením vech pøedepsaných zkouek a zápoètù.
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Studium je nároèné, ponìvad se v podstatì jedná o formu vysokokolského studia, ne pouze o výuku lidových tancù. Uchazeèi musí být starí 18 let, pøedpokladem je
praxe v taneèním oboru minimálnì 3 roky.
kolné za semestr èiní 2. 800 Kè, tzn. celkem 11. 200 Kè (za ètyøi semestry). Dále se
pøedpokládá, e náklady na stravování a dopravu uhradí úèastníkùm vysílající kolektiv,
jeho zøizovatel, sponzor apod., pøípadnì úèastník sám. Ubytování a pøípadné stravování je dohodnuto za výhodných finanèních podmínek.
Podrobnìjí informace lze získat na adresách:
Národní ústav lidové kultury, 696 62 Stránice, tel.: 518 306 631, fax: 518 306 615,
e-mail: horehledova@nulk.cz,
NIPOS, Blanická 4, 120 00 Praha 2, tel.: 221 507 964-5, e-mail: rychtova@nipos-mk.cz
Folklorní sdruení ÈR, Senováné nám. 24, 116 47 Praha, tel.: 234 621 218,
fax: 224 214 647, email: foscr@adam.cz
Závazné pøihláky zalete zpìt do 16. dubna 2007 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám
Jany Rychtové. Blanická 4, 120 21 Praha 2, e-mail: rychtova@nipos-mk.cz.
Upozoròujeme, e poèet míst je omezen.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
DO KOLY FOLKLORNÍCH TRADIC
Pøihlauji se závaznì do koly folklorních tradic,
konané v Praze v dobì od záøí 2007 do dubna 2009.
Jméno a pøíjmení: ...........................................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................................
......................................................................

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

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

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

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

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

Èlen folklorního souboru:
Délka taneèní praxe:
Datum:

Podpis:
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KLUB SBORMISTRÙ
Jarní víkendové setkání
23. - 25. února 2007, Èervený Kostelec
Poøádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s DPS Èervánek a ZU Èervený Kostelec.
Lektoøi: Josef Øíha st. (skladatel, sbormistr, vedoucí katedry HV na PedF UJEP Ústí n. L.),
Karel trégl (sbormistr Rychnovského dìtského sboru). Souèástí semináøe je koncert a ukázka práce sboru Èervánek se sbormistryní Evou Kubeèkovou.
Semináø má akreditaci MMT è. 34 690/2005-25-448.
Ubytování a stravování (2x snídanì a 1x veèeøe) je zajitìno v internátì.
Pøedpokládaný úèastnický poplatek: cca 900 Kè (ubytování a strava: 460 Kè, kurzovné
440 Kè).
Pøihláku zalete nejpozdìji do 31. 1. 2007 na adresu: Lea ebeová, NIPOS-ARTAMA,
Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 966, e-mail: sebesova@nipos-mk.cz.
Upozornìní: V pøípadì pozdního odhláení ze semináøe vám bude úètován stornopoplatek ve výi náhrady vzniklých nákladù. Osvìdèení o absolvování semináøe obdríte
pouze pøi úèasti po celou dobu jeho trvání.
ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
na jarní víkendové setkání Klubu sbormistrù,
23. - 25. února 2007, Èervený Kostelec
Jméno a pøíjmení: ...........................................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................................
..................................................................

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

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

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

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

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

Úhrada úèastnického poplatku (nejpozdìji do 15. 2. 2007):
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:
Pokud neádáte ubytování nebo stravování, uveïte to prosím zde:
Datum:

Podpis:
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LETNÍ TÝDENNÍ SEMINÁØ KLUBU SBORMISTÙ
7. - 14. èervence 2007, Kraslice

Poøádá: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se ZU Kraslice
Podrobné informace o semináøi a pøihláka budou uveøejnìny v KORMIDLE 2/2007
a na www.nipos-mk.cz.

FESTIVALY A SOUTÌE
ZLATÁ LYRA
21. dubna 2007, umperk
Pøehlídka DPS umperského regionu
Kontakt: umperský dìtský sbor,
Komenského 9, P. O. Box 47,
787 01 umperk, tel: 583 217 132,
e-mail: motyli@spk.cz,
více na: www.motyli-sumperk.cz

CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA KOLNÍCH
DÌTSKÝCH PÌVECKÝCH SBORÙ
1. - 3. èervna 2007, Pardubice
17. roèník
Z povìøení a za finanèní podpory Ministerstva kultury poøádají NIPOS-ARTAMA
a Oddìlení kulturních slueb Krajské
knihovny v Pardubicích ve spolupráci
s Kulturním domem Dubina. Zúèastní
se sbory vybrané v krajských kolech
pøehlídky.
Kontakt: Lea ebeová, NIPOS-ARTAMA,
P. O. Box 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 966, fax: 221 507 955,
e-mail: sebesova@nipos-mk.cz

ZAHRADA PÍSNÍ
21. - 22. dubna 2007, Praha
2. roèník soutìní pøehlídky DPS
Kontakt: Eva Jaroová, mobil: 603 579 776,
e-mail: sbor.svitani@seznam.cz
GYMNASIA CANTANT
26. - 28. dubna 2007, Brno
XIII. roèník pøehlídky gymnaziálních sborù
Regionální kola probíhají únoru a bøeznu,
více na: www.cantant.gvid.cz

MUSICA RELIGIOSA OLOMOUC 2007
27. bøezna - 1. dubna 2007, Olomouc
V. jubilejní velikonoèní festival duchovní
hudby pro sbory vech kategorií
Kontakt: Festa Musicale s. r. o.,
P. O. Box 55, 771 11 Olomouc 1,
tel: 587 420 334, fax: 585 237 373,
e-mail: festamusicale@atlas.cz,
více na: www.festamusicale.cz

JIRKOVSKÁ SRDÍÈKA
12. kvìtna 2007, Jirkov
10. roèník nesoutìní pøehlídky DPS
Kontakt: Eva Steinbachová,
Základní kola Jirkov,
Krunohorská 1675, 431 11 Jirkov,
e-mail: steinbachova@4zsjirkov.cz

CHRÁM I TVRZ
31. bøezna 2007, Vsetín
14. roèník soutìe dìtských
a mládenických pìveckých sborù,
Kontakt: Eva Hennelová,
Dùm kultury Vsetín s. r. o.,
Svárov 1055, 755 01 Vsetín,
tel.: 571 417 993,
mobil: 731 443 252,
e-mail: hennelova@dkvsetin.cz,
více na: www.dkvsetin.cz

KRÁLOVÉHRADECKÉ SLAVNOSTI
SBOROVÉHO ZPÌVU 2007
18. - 20. kvìtna 2007, Hradec Králové
Kontakt: Jitka Kuèerová,
Tø. ÈSA 300, 500 03 Hradec Králové,
tel.: 495 514 722, fax.: 495 513 966,
e-mail: jitka.kucerova@seznam.cz,
více na: www.khssz.com
43

DÌTSKÝ SBOROVÝ ZPÌV

PETRKLÍÈ - vítání jara dìtským zpìvem
18. - 19. kvìtna 2007, Brno
6. roèník nesoutìní pøehlídky DPS
Kontakt: Alena Veverková,
Z Krásného 24, 636 00 Brno,
tel.: 548 216 559, mobil: 607 702 660,
e-mail: veverkova@zskrasneho.cz,
alenaveve@seznam.cz,
více na: www.zskrasneho.cz/petrklic.htm

MUSICA ANGELICA 2007
8. - 9. èervna 2007,
Brandýs n. L. - St. Boleslav
XV. roèník festivalu dìtských pìveckých
sborù v oboru duchovní hudby
Kontakt: Mìstský úøad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,
tel./fax: 326 904 630,
e-mail:kultura@mesto.brandysnl.cz

SLAVNOSTI PÍSNÍ
18. - 20. kvìtna 2007, Uherský Brod
Festival sborù vech kategorií
Kontakt: Vladimír Polák,
Vìtrná 1382, 688 01 Uherský Brod,
tel.: 723 086 909,
e-mail: ucps.ub@seznam.cz

SVÁTKY PÍSNÍ OLOMOUC 2007
6. - 10. èervna 2007
35. roèník soutìního mezinárodního
festivalu pro sbory vech kategorií
Kontakt: Festa Musicale - Svátky písní,
P. O. BOX 55, 771 11 Olomouc 1,
tel: 587 420 334, fax: 585 237 373,
e-mail: festamusicale@atlas.cz587,
více na: www.festamusicale.cz

MORAVSKOTØEBOVSKÉ ARKÁDY
19. - 20. kvìtna 2007, Moravská Tøebová
7. roèník nesoutìního festivalu
dìtských a smíených sborù
Kontakt: ZU Moravská Tøebová,
Ladislav Aberle, tel.: 461 311 709,
e-mail: zusmt-mta@centrum.cz,
více na: www.zusmt.cz

ZPÍVÁME PRO LIDICE
10. èervna 2007, Lidice
Kontakt: Eva Mouèková,
5. Z Kladno, Moskevská 2929,
272 04 Kladno, tel.: 312 261 500,
tel./fax: 312 262 053,
e-mail: m.moucka@volny.cz

VLTAVSKÉ CANTARE
24. - 27. kvìtna, Èeský Krumlov,
Èeské Budìjovice a okolí
3. roèník jihoèeského festivalu DPS
Kontakt: Luká Holec,
ZU Èeský Krumlov, Kostelní 162,
381 01 Èeský Krumlov,
tel.: 380 713 250, mobil: 606 438 153
e-mail: lukas.holec@centrum.cz,
více na: www.zus-ceskykrumlov.cz

HARANTOVSKÉ SLAVNOSTI
HISTORICKÉHO ZPÌVU
15. - 17. èervna 2007, Pecka
8. roèník
Kontakt: Mgr. árka Kodymová,
Z, 507 82 Pecka,
tel./fax.: 493 799 166,
e-mail: hshz@seznam.cz
MUSICA SACRA PRAGA
21. - 24. èervna 2007, Praha
IV. mezinárodní sborová soutì
duchovní hudby - sbory vech kategorií
Kontakt: Koncertní a cestovní agentura,
Na Hájku 367, 180 00 Praha 8,
tel./fax: 284 826 608, e-mail: cta@iol.cz
více na: www.choirs.cz

FESTIVAL DÌTSKÝCH PÌVECKÝCH
SBORÙ
26. - 28. kvìtna 2007, Èkynì
Kontakt: Jaroslav Fafejta,
Z Èkynì 155, 384 81 Èkynì,
tel.: 388 423 218,
e-mail: zsckyne@iol.cz
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FESTIVAL CHRÁMOVÝCH
A KOMORNÍCH SBORÙ
23. èervna 2007, Choltice u Pøelouèe
4. roèník festivalu dìtských
i smíených sborù
Kontakt: Jana Línková
RSKS Sukova 1260, 530 02 Pardubice,
tel.: 466 513 131, mobil: 602 153 454,
e-mail: linkova.okpce@volny.cz

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DÌTSKÝCH
A MLÁDENICKÝCH SBORÙ 2007
9. - 11. listopadu 2007, Pardubice
a MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SOUDOBÉ
SBOROVÉ TVORBY S CENOU ZDEÒKA
LUKÁE
10. listopadu 2007, Pardubice
Kontakt: Lenka Královcová,
Kulturní dùm Dubina, tel.: 466 262 455,
mobil: 777 176 909, fax: 466 265 462,
e-mail: kralovcova@kddubina.info.cz,
vlastislav.novak@quick.cz,
více na: www.kddubina.info

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
A SOUTÌ PÌVECKÝCH SBORÙ
BOHUSLAVA MARTINÙ
26. èervna - 2. èervence 2007,
Pardubice, 5. roèník
Kontakt: Sekretariát festivalu,
tel.: 466 500 764, fax: 466 501 146,
mobil: 602 491 967,
e-mail: info@fbm.cz,
více na: www.fbm.cz

FESTIVAL ADVENTNÍ
A VÁNOÈNÍ HUDBY
30. listopadu - 1. prosince 2007, Praha
17. roèník mezinárodního festivalu
s cenou Petra Ebena
Kontakt: OR-FEA, Tìnov 9,
110 00 Praha 1,
tel.: 224 814 458, fax: 224 812 612,
e-mail: incoming@orfea.cz,
více na: www.orfea.cz

50. FESTIVAL SBOROVÉHO UMÌNÍ
29. èervna - 1. èervence 2007, Jihlava
Kontakt: Iva Daòková, NIPOS-ARTAMA,
P. O. Box 12, Blanická 4,
120 21 Praha 2, tel.: 221 507 961,
fax: 221 507 955,
e-mail: dankova@nipos-mk.cz

PRASKÉ VÁNOCE
14. - 16. prosince 2007, Praha
Festival vánoèních koled
VIII. mezinárodní festival adventní
a vánoèní hudby
Sbory vech kategorií
Kontakt: Koncertní a cestovní agentura,
Na Hájku 367, 180 00 Praha 8,
tel./fax: 284 826 608,
e-mail: cta@iol.cz,
více na: www.choirs.cz

PRAGA CANTAT
25. - 28. øíjna 2007
21. roèník
Kontakt: A. Kolerová, tel.: 222 512 688,
e-mail: koslerova@bohemiaticket.cz,
více na: www.bohemiaticket.cz/WBS/cz/specialni.html
LOUÈENSKÁ VLOÈKA 2007
Louèná nad Desnou
29. - 30. listopadu 2007
Kontakt: Petr Luká, Z Louèná 58,
788 11 Louèná, tel.: 583 235 235,
mobil: 605 413 408,
e-mail: petr.lukas@zs.loucnand.indos.cz,
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12. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA VÝTVARNÝCH PRACÍ DÌTÍ
A MLÁDEE LITOMYL 2007
5. øíjna - 3. listopadu 2007
PØÍPRAVNÝ SEMINÁØ
13. - 15. dubna 2007, Olomouc
Poøádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s AVP. Zájemci mají monost si na semináøi
ujasnit principy úèasti na 12. celostátní pøehlídce dìtských výtvarných prací a v dílnách,
vedených odborníky, se seznámit s novými pracovními postupy. Na DVD z minulé
pøehlídky v Èeském Krumlovì se mohou inspirovat k vlastní výtvarné práci s dìtmi.
V programu nebude chybìt ani návtìva Muzea umìní a vycházka po historické èásti
Olomouce s odborným výkladem. Pøesný program dostanou vichni pøihláení.
Pøedpokládaná cena 1 200 Kè. Ubytování zajitìno.
Závazné pøihláky do 27. bøezna 2007
ROZBOROVÝ SEMINÁØ
5. - 7. øíjna 2007, Státní zámek Litomyl
Pøi vernisái 12. celostátní pøehlídky dìtských výtvarných prací probìhne rozborový
semináø. Je urèen vem výtvarným pedagogùm, kteøí mají o pøehlídku zájem.
Pøedpokládaná cena 1 200 Kè. Ubytování zajitìno.
Závazné pøihláky do 18. záøí 2007

DALÍ AKCE
KLÁTER SV. MARKÉTY V PRAZE-BØEVNOVÌ
12. kvìtna 2007
Lektor: Jakub Synecký
Jednodenní semináø z historie výtvarného umìní spojený s vycházkou v rozsahu 8 hod.
Bøevnovský kláter - nejstarí kláter zaloený v èeských zemích. Zachované èásti
støedovìkého klátera a kostela. Velkorysá barokní pøestavba (otec a syn Dienzenhoferové, Petr Brandl, Kosmas Damian Asam a dalí umìlci). irí zázemí klátera;
barokní zahrada.
Pøedpokládaná cena 80 Kè. Platí se na místì v hotovosti proti dokladu. Vstupné si platí
kadý úèastník sám.
Závazné pøihláky do 2. kvìtna 2007
TÝDENNÍ LETNÍ KERAMICKÝ SEMINÁØ PRO ZAÈÁTEÈNÍKY I POKROÈILÉ
V. roèník
2. - 8. èervence 2007 v Besednici u Èeských Budìjovic
Lektor: Marek Dias
K dispozici dva ateliéry, hrnèíøské kruhy, modelovací stojany a stoly, pece, koksový milíø,
modelovací a toèíøská hlína. Práce bude rozdìlena do skupin: toèení na hrnèíøském
kruhu pro zaèáteèníky, toèení pro pokroèilé, volná plastika.
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Ubytování ve vlastním stanu na pozemku statku; pøespat mùete také na pùdì nebo ve
svìtnici statku ve vlastním spacím pytli a na své podloce. Vekeré vybavení je tábornického charakteru, k dispozici sprcha a kuchyòka. Stravování není v cenì semináøe.
Pøedpokládaná cena 2 700 Kè.
Závazné pøihláky do 14. èervna 2007
Vechny výtvarné semináøe mají akreditaci MMT.
Závazné pøihláky posílejte na adresu: Zdena Synecká, NIPOS - ARTAMA, Blanická 4,
P. O. Box 12, 120 00, Praha 2, e-mail: synecka@nipos-mk.cz

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
NA VÝTVARNÉ SEMINÁØE
Jméno a pøíjmení: ...........................................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................................
............................................................ PSÈ: ....................................................................
Datum narození: ..............................
Adresa pracovitì: ...........................................................................................................
Telefon domù: .................................. Telefon do zam.: ................................................
Mobilní telefon: ................................ E-mail: .................................................................
(Zakrtnìte semináø, o který máte zájem.)
w

Pøípravný semináø Olomouc 13. - 15. 4. 2007

w

Rozborový semináø pøi vernisái 12. celostátní pøehlídky
v Litomyli 5. - 7. 10. 2007

w

Kunsthistorický semináø - Kláter sv. Markéty v Bøevnovì 12. 5. 2007

w

Týdenní letní keramický semináø v Besednici 2. - 8. 7. 2007

Úhrada úèastnického poplatku (kromì Kunsthistorického semináøe):
w

zalete sloenku

w

fakturu zalete na adresu (prosíme o uvedení pøesné fakturaèní adresy,
kterou vám sdìlí ekonom koly a IÈO):
Datum:

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

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

Dìtské pìvecké sbory
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
Alena Crhová

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
tel.: 221 507 968, e-mail: crhova@nipos-mk.cz
Divadelní dílna umperk

Kormidlo si mùete objednat v elektronické podobì na adrese
kormidlo@nipos-mk.cz, uetøíte nám tím náklady na tisk a potovné.
KORMIDLO è. 1/2007 (è. 53) - informaèní bulletin Centra dìtských aktivit v NIPOS-ARTAMA - pøipravili
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