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DÌTSKÁ SCÉNA 2007

Celostátní pøehlídka dìtského divadla
Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù
36. roèník
15. - 21. èervna 2007, Trutnov
Z povìøení a za finanèního pøispìní MK a MMT poøádají NIPOS-ARTAMA, Sdruení
pro tvoøivou dramatiku a Dùm kultury Trutnov ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU.
Dìtská scéna je nejvýznamnìjí akce v ÈR v oblasti dramatické výchovy orientované
na inscenaèní práci s dìtmi. Zahrnuje pøedstavení nejzajímavìjích divadelních, loutkáøských a recitaèních inscenací dìtských souborù a nejzdaøilejí vystoupení dìtských
recitátorù vybraná lektorskými sbory krajských pøehlídek, rozbory inscenací pod vedením
odborníkù na divadlo a dramatickou výchovu, dopolední praktické semináøe zamìøené
na vybrané oblasti inscenaèní práce a dramatické výchovy a inspirativní doplòkový program.
Dìtská scéna je urèena vem zájemcùm o divadlo s dìtmi a mládeí a dramatickou
výchovu, vedoucím dìtských a mladých souborù, uèitelùm vech typù kol a dalích
výchovných a vzdìlávacích institucí, studentùm umìleckých a pedagogických kol
a fakult. Semináøe jsou urèené také pro uèitele, kteøí na základì Rámcových vzdìlávacích programù zpracovávají svùj vlastní kolní vzdìlávací program pro dramatickou
výchovu.
Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù se koná od 15. do 17. èervna 2007,
Celostátní pøehlídka dìtského divadla spolu s praktickými semináøi pro dospìlé úèastníky bude probíhat od 16. do 21. èervna 2007 (pøíjezd úèastníkù 15. èervna veèer).
Semináøe Dìtské scény jsou akreditovány MMT pod è. 28 025/2006-25-581. Uèitelùm tak mùe úèastnický poplatek uhradit kola z prostøedkù urèených na dalí vzdìlávání pedagogù.

Seminární tøídy pro dospìlé úèastníky:
A - CESTA K DIVADLU aneb RAKOUSKÁ INSPIRACE
Významná osobnost rakouské dramatické výchovy a alternativního divadla seznámí
úèastníky se svými metodami tvorby divadelní inscenace. Semináø bude zahrnovat zejména práci s vlastním tìlem, prvky pohybového divadla, cvièení skupinového cítìní
a spolupráce, neverbální komunikace, práci s hudbou, materiálem, moná dojde
i na stínové divadlo
Semináø bude tlumoèen do èetiny.
Lektor: BERNHARD PAUMANN (Linz, Rakousko), dlouholetý profesor nìmèiny, historie a dramatu na gymnáziu ve mìstì St. Pölten, organizátor semináøù pro pedagogy
dramatické výchovy a vedoucí mladých i dospìlých amatérských divadelních souborù,
poøadatel pøehlídek mladého divadla a mezinárodních divadelních projektù, reisér
a herec. Zabývá se experimentálním dramatem a hledáním nových inscenaèních forem.
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B - PROSTOR V NÁS A KOLEM NÁS
Praktický semináø urèený zejména pro ty, které inscenaèní práce s dìtmi èi mládeí
dovedla k nutnosti stát se nejen dramaturgy a reiséry, ale také SCÉNOGRAFY. Východiskem spoleèné práce bude PROSTOR - prostor jako partner v daných dramatických okolnostech, prostor vedoucí k fyzické zkuenosti, prostor, který bude mapován
a zkoumán, mìøen a kódován S vìdomím jeho parametrù, proporcí, kompozice
a dalích okolností budou úèastníci hledat nejrùznìjí zpùsoby, jak prostoru napomoci k tomu, aby vypovídal. Do hry pak vstoupí i hmota, materiál, barva a svìtlo
Je moné, e práce dospìje i k veøejné prezentaci spoleènì vytvoøeného scénického tvaru.
Lektor: TOMÁ IKA, scénograf, reisér, pedagog KALD DAMU v Praze a hostující
pedagog zahranièních univerzit (Utrecht, Bìlehrad), lektor a iniciátor tvùrèích dílen,
komunitních a site-specific projektù u nás i v zahranièí, spoluzakladatel sdruení
MamaPapa.
C - CESTY A INSPIRACE PRO UÈITELE LDO ZU
Metodika výuky dramatické tvorby v literárnì dramatickém oboru ZU na I. stupni smìøující k cílùm rámcového vzdìlávacího programu tohoto zamìøení.
Semináø je urèen zkuenìjím i ménì zkueným uèitelùm literárnì-dramatických oborù
ZU, ale i vedoucím dìtských divadelních souborù. Spoleènì projdeme základní metodické postupy i cvièení pro práci s dìtským hercem a dìtským divadelním souborem.
Na vlastní kùi se seznámíme s tím, co vechno by mìli zvládnout ti nejmení,
ne se s nimi vùbec pustíme do divadla, a jak se zvýí nároky na hereckou a inscenaèní
práci u ákù vyích roèníkù.
Lektorka: IRENA KONÝVKOVÁ, øeditelka ZU Ostrov a uèitelka literárnì-dramatického oboru, pøedsedkynì literárnì-dramatické sekce Ústøední umìlecké rady ZU, vedoucí pièkových dìtských a mladých divadelních souborù.
D - O DIVADLE (nejen) HRANÉM DÌTMI neboli CO V DIVADLE HRAJE ROLI èili
SEMINÁØ PRO TY, CO CHTÌJÍ VÌDÌT VÍC
Nad konkrétními pøedstaveními, která uvidíme na Dìtské scénì, se pokusíme pøemýlet a poznávat, jak co v divadle funguje, z èeho to vychází a s èím to souvisí. Podle
toho, co pøedstavení nabídnou, pùjde tedy zcela jistì o základní a èasto opakované
otázky dramaturgie, reie, (dìtského) herectví, scénografie, funkce hudby,
ale i obecnìjí a základnìjí otázky fungování divadla vzhledem k hrajícím dìtem,
divákùm i spoleèenským souvislostem.
Lektor: LUDÌK RICHTER, loutkoherec, scénárista a reisér, hlavní protagonista Divadla Kejklíø a spoleènosti Dobré divadlo dìtem, divadelní teoretik, autor øady publikací vìnovaných loutkovému divadlu a divadelní dramaturgii, lektor semináøù a dílen
u nás i v zahranièí.
KURZOVNÉ:
600 Kè, studenti denního studia 500 Kè (zahrnuje poplatek za estidenní dopolední
semináø, vstup na vechna pøehlídková pøedstavení a diskusní kluby, vstup na veèerní
doplòkové programy).
Ubytování od pátku 15. 6. do ètvrtka 21. 6. si úèastníci uhradí zvlá podle nárokù
na pohodlí, v penzionu v cenì cca 200 Kè/noc, ve kolní tìlocviènì s vlastním spacím pytlem a podlokou za cca 40 Kè/noc.
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Máte-li zájem pøihlásit se do nìkteré ze seminárních tøíd DS 2007, vyplòte peèlivì pøihláku a polete ji co nejdøíve, pokud mono do 18. kvìtna 2007 na adresu: Jakub
Hulák, ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem na adresu
hulak@nipos-mk.cz. Elektronickou verzi pøihláky najdete na stránkách www.drama.cz.
Pøihláky pøijímáme do vyèerpání volných míst. V pøípadì, e poèet pøihláek pøekroèí
limit stanovený pro jednotlivé tøídy, budeme pøi výbìru úèastníkù pøihlíet k datu doruèení pøihláky a k údajùm o pøedchozích zkuenostech v oboru.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na praktický semináø Dìtské scény 2007
Trutnov 15. - 21. èervna
Jméno a pøíjmení: ........................................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................................
........................................................... PSÈ: ...............................................................
Datum narození: ...............................
Telefon domù: ................................... Telefon do zam.: ...........................................
Mobilní telefon: ................................. E-mail: ............................................................
kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi a mládeí: .............................................
..........................................................................................................................................
Absolvované semináøe a dílny dram. výchovy a dìtského divadla, event. studium:
Závaznì se pøihlauji do seminární tøídy (zakroukujte):
A - CESTA K DIVADLU aneb RAKOUSKÁ INSPIRACE
B - PROSTOR V NÁS A KOLEM NÁS
C - CESTY A INSPIRACE PRO UÈITELE LDO ZU
D - O DIVADLE (nejen) HRANÉM DÌTMI
Uveïte náhradní monost pro pøípad, e by byla kapacita tøídy u pøeplnìna:
.........................................................................................................................................
Mám zájem o ubytování:
n v penzionu (pokoje s lùky)
n ve kole (v tìlocviènì s vlastním spacím pytlem a podlokou)
Datum:

Podpis:
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18. celostátní dílna støedokolské dramatiky a mladého divadla
18. - 21. øíjna 2007, Kulturní støedisko mìsta Bechynì

Poøádají: NIPOS-ARTAMA, Sdruení pro tvoøivou dramatiku, Kulturní støedisko mìsta
Bechynì a obèanské sdruení Tatrmani
pøehlídka inscenací støedokolských a mladých souborù z celé ÈR
spoleèné diskuse o pøedstaveních s pøizvanými odborníky
tvùrèí dílny pro èleny souborù a dalí pøihláené zájemce
vzájemné setkání, výmìna zkueností a inspirace do dalí práce
Dílna je urèena pro mladé soubory (støedokolské a uèòovské skupiny, soubory ZU,
DDM, SVÈ, divadelní studia apod.), které mají chu ukázat svým vrstevníkùm výsledky své divadelní práce, zároveò nahlédnout pod poklièku dalím souborùm,
spoleènì odkrývat pozadí vzniku inscenací, nabízet i pøijímat inspirativní podnìty
pro dalí práci.
Soubory, které mají o Nahlíení zájem, vyplní pøihláku a zalou ji do 22. èervna
2007 na adresu Jakub Hulák, ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2,
nebo e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz. Zároveò s pøihlákou polou videozáznam pøedstavení na DVD, CD èi VHS (staèí i pracovní záznam zachycující rozpracovanou inscenaci v souèasném stavu nebo pouze ukázku z pøedstavení) a text
inscenace, nejlépe scénáø. Vítaná je i dalí dokumentace (charakteristika souboru
a inscenace, program atd.). Pøiloené materiály na poádání vrátíme.
Nahlíení 2007 se zúèastní 6 - 8 souborù, které budou vybrány pøípravným týmem
dílny na základì inspirativnosti a kvality inscenace, technických parametrù, vìkového sloení souboru (preferujeme 15 - 20 let), dramaturgických kritérií i termínu
doruèení pøihláky.
Soubory se mohou pøihlásit i s nehotovou inscenaci - setkání jim mùe pomoci nalézt cestu k jejímu dokonèení.
Dílna bude otevøena i jednotlivcùm - vedoucím souborù i tìm, kteøí o takové práci
zatím jen uvaují, pedagogùm støedních kol, studentùm a dalím. Nabídka pro tyto
úèastníky bude uveøejnìna v pøítím èísle Kormidla.
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PØIHLÁKA SOUBORU NA

2007

Název souboru: ............................................................................................................
Vedoucí souboru: ...........................................................................................................
Kontaktní adresa: ..........................................................................................................
.................................................................... PSÈ: .....................................................
tel.: ............................................................. mobilní tel: ............................................
e-mail: ........................................................
webová prezentace: ..................................
Název inscenace: ........................................................................................................
typ inscenace (pokuste se struènì charakterizovat):
autor: .........................................................

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

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

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

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

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

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

technické poadavky:

Datum:

Podpis vedoucího:
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE KOLE ´07
13. celostátní dílna dramatické výchovy
20. - 26. záøí 2007, Jièín

Poøadatelé: Sdruení pro tvoøivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU
a K-klub Jièín. Spolupráce: NIPOS ARTAMA, mìsto Jièín a obèanské sdruení Ráj srdce
Celostátní praktická dílna v Jièínì je - vedle semináøù poøádaných v rámci Dìtské
scény - nejvýznamnìjí kadoroèní akcí v oboru dramatické výchovy v ÈR. Je urèena pøedevím pedagogùm a studentùm, kteøí se u setkali s dramatickou výchovou
a kteøí chtìjí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat dalí podnìty a inspiraci
pro práci s dìtmi a mládeí - a u pùsobí na prvním, nebo druhém stupni Z,
v mateøských kolách, ve kolách støedních i na pedagogických, filozofických
a umìleckých fakultách. Tøi z nabízených dílen zohledòují také aktuální potøeby uèitelù a øeditelù základních, ale také støedních kol pracovat na kolních vzdìlávacích
programech. Letoní dílna nabízí tyto tøídy:
1 - DIVADLO UTLAÈENÝCH A JEHO PROSTØEDKY
(lektor: JULIAN BOAL, historik, sociolog a divadelní pedagog, spoluzakladatel organizace ITO - International Theater of the Oppressed Organisation, pùsobící v Paøíi,
syn a spolupracovník slavného brazilského dramatika, spisovatele, reiséra a teoretika
Augusta Boala)
Podstatou tzv. divadla utlaèených je metoda, kterou v 70. letech vytvoøil v Brazílii
Augusto Boal. Vychází z nìkolika jednoduchých principù: Divadlo vzniká tehdy, kdy
má èlovìk monost reflektovat sám sebe. kdy se mùe vnímat v situaci. V tomto
smyslu hrajeme vichni divadlo. Dále: Protoe spoleèenské vztahy pøímo souvisejí
s divadlem, zdivadelnìná hra, teatralizace nám umoòuje lépe pochopit svìt, v nìm
ijeme. A koneènì: Kadý èlovìk je tak èi onak divadlem pøitahován nebo fascinován. Divadlo utlaèených je systémem cvièení, her, obrazù a specifických improvizací,
jejich cílem je zapojit umìlecké divadelní prostøedky do sluby výchovy
k zodpovìdnosti a samostatnosti. Dílna Juliana Boala se zamìøí jak na prùpravná cvièení a hry, tak na specifické postupy a techniky divadla utlaèených, zejména
na divadlo-obraz a divadlo fórum. Je urèena pøedevím pokroèilejím pedagogùm
a studentùm dramatické výchovy. Dílna bude tlumoèena do èetiny.
2 - KDYBYCH DOSTAL NÁPAD, BYLO BY MI LÍP! - TAK SI MÌ CHY! aneb Práce
s pøíbìhem nejen s pøedkolními dìtmi
(lektorka: HANA VEJDOVÁ, uèitelka M a LDO ZU Klatovy)
Prakticko-metodický semináø urèený tìm, kteøí pracují s pøedkolními dìtmi
a nejmladími koláky, tedy s dìtmi v M, Z, ZU, ale i s tìmi, kteøí navtìvují dramatické krouky v rámci zájmové èinnosti. V semináøi budou nabídnuty rùzné integrované celky postavené na pøíbìzích vycházejících z pohádky, øíkadla, písnièky apod.
s uplatnìním proitkového uèení a dramatické výchovy. Cílem semináøe bude:
a) nabídnout nápady, námìty, cestu i zkuenosti pøi práci s pøíbìhem s malými dìtmi,
b) vytvoøit podmínky k tomu, e dáme-li hlavy dohromady, odneseme si spoustu nápadù a èinností,
7

DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA

c) nahlédnout do jedné pedagogické kuchynì toho, kdo ji dlouho vaøí pro malé
dìti a rád se o své osvìdèené recepty podìlí,
d) pokusit se v souvislosti s praxí i smysluplnì plánovat èinnosti v souladu s RVP
pro M i LDO ZU.
3 - ZE KOLY K DIVADLU - Z DIVADLA KE KOLE
(lektor: ROMAN ÈERNÍK, pedagog Pedagogické fakulty Západoèeské univerzity Plzeò)
Semináø bude zamìøen na prozkoumávání moností souèasného kolního divadla.
Seminaristé projdou v praktických krocích cestu od hledání témat z pøímého okolí, seznámí se s monými postupy na hranici divadla a pedagogiky pro komunitní rozvoj.
Semináø by mohl nabídnout impulzy pro zapojení koly do komunitního ivota a zároveò
odkrýt cesty k zapojování úèastníkù do tvùrèího procesu, který vychází z konkrétních
moností místa, z konkrétních podmínek a potøeb koly.
4 - HLAS V POHYBU A POHYB S HLASEM
(lektoøi: IVANA VOSTÁRKOVÁ, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, a JIØÍ
LÖSSL, taneèník, performer, pedagog, organizátor, odborný pracovník Centra dìtských
aktivit v ARTAMÌ pro scénický tanec, externí pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU
a katedry taneèní pedagogiky HAMU)
Dílna Ivany Vostárkové (hlas) a Jiøího Lössla (pohyb) je spoleèným hledáním, setkáváním, nalézáním, opoutìním, vnímáním, cítìním, vìdomím a uvìdomìním si, co hýbe
hlasem a kde zní pohyb. Hlas i pohyb je nae prapùvodní schopnost vyjadøovat emoce.
Dnes nám èasto v kontextu rodinných a spoleèenských konvencí chybí odvaha se takto
projevovat. Máme pøedstavu (nebo je nám vtìpována rodièi, spoluáky, kolegy, spoleèností), jak bychom mìli pùsobit, jak bychom se mìli projevovat, a proto potlaèujeme
svùj pøirozený potenciál. Investujeme energii do toho, jak chceme být vnímáni, ani víme
nebo tuíme, kým skuteènì jsme. Ná osobitý jedineèný hlas zùstává ukryt, potlaèen,
omezen a nezní ve své pøirozené kvalitì. Ná pohyb je vtìsnán do jakési nauèené formy, ablony, stereotypu, místo aby se mohl rozvinout do harmonického kreativního procesu zkoumání rovnováhy mysli a tìla.
V jièínské dílnì se budeme spoleènì pøedevím hledat. Èasto se vydáme cestou nevylapanou, nepohodlnou. Ale bude to cesta za pùvodním hlasem, za pøirozeným pohybem, abychom se mohli setkat s tím, kým skuteènì jsme.
Souèástí dílny je rovnì pøehlídka inspirativních pøedstavení dìtských a støedokolských
divadelních a recitaèních souborù a vystoupení dìtských sólových recitátorù, která
se uskuteèní v sobotu 22. záøí 2007.
UBYTOVÁNÍ PRO ÚÈASTNÍKY DÍLNY:
§ v hotelu Paøí,
§ v nové sportovní ubytovnì,
§ improvizované spaní ve vlastním spacím pytli.
KURZOVNÉ (v nìm je zahrnuto také ubytování):
§ kurzovné seminaristù, kteøí budou ubytováni v hotelu Paøí: 3.000 Kè (øádní èlenové
STD a studenti: 2.500 Kè)
§ kurzovné seminaristù, kteøí budou spát v nové sportovní ubytovnì: 1.500 Kè (øádní
èlenové STD a studenti: 1.200 Kè)
8

DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA

§ kurzovné seminaristù, kteøí budou spát ve vlastním spacím pytli: 700 Kè (øádní èlenové STD a studenti: 500 Kè)
§ kurzovné bez ubytování: 700 Kè (øádní èlenové STD a studenti: 500 Kè).
Stravu a dopravu si hradí kadý úèastník sám.
Akce je akreditována MMT pod è. 34 680/2005-25-463.
Máte-li zájem úèastnit se jedné z dílen, zalete vyplnìnou pøihláku nejpozdìji do
25. èervna 2007 na adresu: ARTAMA, k rukám Jaroslava Provazníka, Blanická 4,
P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, fax 221 111 052, e-mail: std@drama.cz nebo
jaroslav.provaznik@damu.cz. Pøihláky pøijímáme do vyèerpání volných míst.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
k úèasti na 13. celostátní dílnì dramatické výchovy
20. - 26. záøí 2007, Jièín
Jméno a pøíjmení: ........................................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................................
..................................................................

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

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

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

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

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

kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi a mládeí: ...............................................
............................................................................................................................................
Pøihlauji se do tøídy (zakroukujte tøídu, o kterou máte zájem):
1 DIVADLO UTLAÈENÝCH A JEHO PROSTØEDKY
2 KDYBYCH DOSTAL NÁPAD, BYLO BY MI LÍP! - TAK SI MÌ CHY!
aneb Práce s pøíbìhem nejen s pøedkolními dìtmi
3 ZE KOLY K DIVADLU - Z DIVADLA KE KOLE
4 HLAS V POHYBU A POHYB S HLASEM
Mám zájem o ubytování:
§ v hotelu Paøí
§ v nové sportovní ubytovnì
§ ve vlastním spacím pytli
Datum:

Podpis:
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA
PRO SOUÈASNOU KOLU
Kurz dramatické výchovy pro uèitele základních, støedních i mateøských kol a dalí
zájemce o dramatickou výchovu - listopad 2007 - únor 2009
Poøadatelé: Sdruení pro tvoøivou dramatiku a katedra výchovné dramatiky DAMU
Organizátor: Centrum tvoøivé dramatiky Praha
Spolupráce: NIPOS-ARTAMA Praha
Hlavní lektor: RADEK MARUÁK, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK a uèitel LDO ZU Praha 6
Ji tradiènì nabízejí Sdruení pro tvoøivou dramatiku a katedra výchovné dramatiky
DAMU tøísemestrální kurz dramatické výchovy pro uèitele vech typù kol. Kurz je
poøádán ve spolupráci s Centrem dìtských aktivit v ARTAMÌ a Centrem tvoøivé dramatiky Praha, tedy s institucemi, které se dramatickou výchovou zabývají dlouhodobì a systematicky od poèátku 90. let.
Dramatická výchova je vedle výtvarné a hudební výchovy souèástí vzdìlávací oblasti Umìní a kultura v Rámcovém vzdìlávacím programu pro základní vzdìlávání,
a tak ji mohou koly zaøadit jako samostatný pøedmìt do svých uèebních plánù.
Kromì toho mají dramatickovýchovné metody a techniky bohaté uplatnìní - jak je
to u øadu let obvyklé - také ve výuce jiných pøedmìtù (èeský jazyk a literatura,
prvouka/vlastivìda, dìjepis, obèanská výchova...) a v práci s pøedkolními dìtmi.
Nìkterým uèitelùm napomùe absolvování specializaèního kurzu i pøi pøípravì
na vysokokolské studium dramatické výchovy.
Kurz je koncipován jako celek, z nìho si nelze vybírat jen nìkterá témata. Protoe
základem výuky je praktická èinnost frekventantù, podmínkou absolvování kurzu je
pravidelná a aktivní úèast na dílnách a semináøích a na týdenním soustøedìní.
Cílem tøísemestrálního kurzu je uvést frekventanty pøedevím prostøednictvím praktických aktivit (cvièení, hry, improvizace, plánování lekcí ) do dramatické výchovy
a seznámit je se základními principy tohoto oboru. Kurz je v první øadì zamìøen
na osobnostní a sociální rozvoj uèitele dramatické výchovy a prohlubování jeho tvoøivosti. Dále je jeho cílem zprostøedkovat úèastníkùm orientaci v rùzných monostech aplikace dramatické výchovy a pomoci jim pochopit místo dramatické výchovy
v souèasné kole (dramatická výchova jako samostatný pøedmìt, dramatická výchova v podobì osobnostního a sociálního rozvoje, dramatickovýchovné metody
ve výuce rùzných pøedmìtù a v práci s pøedkolními dìtmi apod.). Frekventanti kurzu
si ve tøetím semestru tohoto kurzu od øíjna 2008 do února 2009 pøi praktických ukázkách své pedagogické práce budou moci vyzkouet nejen konkrétní postupy práce,
ale pod vedením lektorù se budou spolupodílet na rozboru ukázek svých kolegù.
Kurz trvá od listopadu 2007 do února 2009. Výuka probíhá ve dvanácti dvacetihodinových blocích (1 hodina = 45 minut) vdy o víkendech (pátek veèer od 18.30 hod., sobota celý den od 9.00 -18.00, nedìle dopoledne od 9.00 do 13.00 hodin). Nedílnou souèástí je pìtidenní soustøedìní v Jièínì, které se bude konat v druhé polovinì záøí 2008.
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Termíny setkání: 2.-4.11., 14.-16.12.2007, 18.-20.1.2008, 22.-24.2., 14.-16.3.,
25.-27.4., 23.-25.5., 24.-26.10., 21.-23.11., 12.-14.12.2008, 23.-25.1. a 13.-15.2.2009.
Podmínkou úspìného absolvování kurzu je pravidelná, nejménì vak pìtasedmdesátiprocentní aktivní úèast, písemné vyhotovení pøípravy alespoò na jednu lekci dramatické výchovy a její realizace. Dalí podmínkou absolvování kurzu je úèast
na pìtidenním soustøedìní v rámci celostátní dílny Dramatická výchova v Jièínì, kde
seminaristé budou pracovat v dílnì, kterou si vyberou podle svého zájmu a zamìøení.
Celkový rozsah tøísemestrálního kurzu je 295 hodin.
Místo konání kurzu: Centrum tvoøivé dramatiky, Arabská 681/20, Praha 6-Èervený Vrch.
Kurz je akreditován MMT pod è. 34 680/2005-25-463, to znamená, e zamìstnavatel mùe seminaristovi hradit kolné, pøípadnì i cestovné z prostøedkù urèených
na dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù.
Kurzovné: 4.000 Kè (12 víkendových setkání = 240 hodin). (Pozn.: V cenì není zahrnuta platba za pìtidenní soustøedìní v Jièínì.)
Máte-li zájem absolvovat tento kurz dramatické výchovy, zalete vyplnìnou pøihláku nejpozdìji do 25. èervna 2007 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Jaroslava
Provazníka, Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, fax: 221 111 052, e-mail:
std@drama.cz nebo jaroslav.provaznik@damu.cz.
S pøípadnými dotazy se lze obrátit na Jaroslava Provazníka (tel. 221 111 052-3).

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
do tøísemestrálního kurzu Uvedení do dramatické výchovy - 2007-2009
Jméno a pøíjmení: ..............................................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................................
....................................................................

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

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

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

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

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

kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi a mládeí: ........................................................
Adresa: ...............................................................................................................................
....................................................................

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

Pøedmìty, kterým vyuèuji:
Datum:

Podpis:
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NOVÝ TYP VYSOKOKOLSKÉHO
STUDIA DRAMATICKÉ VÝCHOVY
Katedra výchovné dramatiky DAMU otevírá od akademického roku 2008/2009 nový typ
magisterského studia dramatické výchovy, který je urèen zejména tìm absolventùm
vysokokolského (bakaláøského nebo magisterského) studia pedagogického nebo
umìleckého smìru, kteøí potøebují získat plnou aprobaci v tomto oboru, ale nemají
monost studovat prezenènì, tedy zejména uèitelùm z praxe (napø. LDO, ZU, Z, S,
V...) nebo studentùm jiných oborù, kteøí mají zájem si svou aprobaci rozíøit o obor
dramatická výchova.
CÍL STUDIA
Dramatická výchova je nejkomplexnìjím oborem estetické výchovy, který vyuívá prostøedkù a postupù dramatického umìní. Jde o systém sociálnì umìleckého uèení dìtí,
mládee, pøíp. té dospìlých, zacílený jednak k estetické kultivaci a získávání divadelních dovedností, jednak k rozvoji osobnosti a prosociálního chování. Její podstatou je
proces uèení pøedevím pøímým proitkem a vlastní zkueností v jednání, zejména
v rolové høe. Vede k celkové kultivaci svìøence, k rozvíjení jeho tvoøivosti a empatie,
k prohlubování jeho schopnosti komunikovat, spolupracovat ve skupinì, k získávání
dovedností vyjadøovat se slovem i pohybem. Cílem studia je vybavit posluchaèe takovými vìdomostmi a základními dovednostmi a rozvinout jejich osobnostní a talentové
pøedpoklady, aby byli schopni pouèenì a s uitím postupù dramatické výchovy smìøovat
se svými svìøenci k divadelnímu nebo pøednesovému tvaru a vyuívat dramatickou výchovu
ve své práci s dìtmi a mládeí ve vyuèování i v zaøízeních zamìøených na volný èas.
CHARAKTER VÝUKY
Ve studiu jsou vyváena obì smìøování oboru - jak orientace na divadelní disciplíny
a jejich aplikaci na divadlo hrané dìtmi a mládeí a dìtský pøednes, tak orientace
na interní (kolní) dramatickou výchovu vèetnì jejích rùzných smìrù a aplikací.
Z hlediska metod a forem charakterizuje studium propojení pøednáek, semináøù aktivizujících teoretické mylení, cvièení rozvíjejících specifické dovednosti a rùzných typù
praktik a dílen, zaloených na prakticko-teoretické syntéze osvojovaného uèiva v podobì
konkrétních divadelních a dramatickovýchovných aktivit. Pøímá výuka probíhá
o víkendech (jeden víkend do mìsíce) v kadém akademickém roce od záøí do èervna,
první a druhý roèník jsou ukonèeny týdenním soustøedìním v druhé polovinì srpna.
Studium je ukonèeno obhajobou diplomové magisterské práce a státní magisterskou
zkoukou. Souèástí státní závìreèné zkouky je rovnì obhajoba samostatného tvùrèího projektu.
PØIJÍMACÍ ZKOUKY DO ØÁDNÉHO STUDIA
Nároky na uchazeèe: Uchazeè musí prokázat motivaci ke studiu a k práci ve zvolené
oblasti, talent pro pedagogickou práci v umìleckém oboru, osobní kreativní schopnosti
a základní orientaci v dramatické výchovì. Pøednost budou mít ti zájemci, kteøí u mají
zkuenosti s prací s dìtmi a mládeí.
Prùbìh pøijímací zkouky: Pøijímací zkouky jsou dvoukolové. Na základì výsledkù v 1.
kole budou zájemci o studium pøizváni do 2. kola.
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První kolo (termín konání: leden - únor 2008) tvoøí tyto èásti:
- Pøednes pøedem pøipravené básnì nebo prózy, pøípadnì divadelního monologu
v rozsahu do pìti minut a jeho variace.
- Vìdomostní test.
- Písemná práce týkající se problematiky dramatické výchovy, její téma bude zadáno na místì.
Druhé kolo (termín konání: duben - kvìten 2008) tvoøí:
- Vypracování domácí písemné práce, v ní má uchazeè prokázat schopnost analyzovat a interpretovat umìlecký text a schopnost uvaovat o nìm jako o zdroji
pro divadelní a interní dramatickovýchovnou práci.
- Pohovor zamìøený na zjitìní motivace, zkueností a pøedbìné informovanosti
èi orientovanosti uchazeèe v problematice dramatické výchovy, divadla, krásné
literatury (s dùrazem na literaturu pro dìti a mláde) a v pedagogicko-psychologických otázkách vztahujících se k dramatické výchovì.
- Praktická talentová zkouka zamìøená na zjiování pøedpokladù pro divadelnì
kreativní a pedagogickou práci v dramatických hrách zadávaných a vedených zkouejícími a na pohybovì hudební dovednosti.
Termín podání pøihláek: do 15. prosince 2007. Dalí informace lze získat na katedøe
výchovné dramatiky DAMU, Karlova 26, 116 65 Praha 1, tel. 221 111 052-3.

DÍTÌ MEZI VÝCHOVOU A UMÌNÍM
DRAMATICKÁ VÝCHOVA NA PØELOMU TISÍCILETÍ
Poøadatelé: katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty AMU, Praha, a Sdruení
pro tvoøivou dramatiku
Spolupráce: ARTAMA (NIPOS) Praha, ateliér dramatické výchovy JAMU Brno, Centrum
tvoøivé dramatiky Praha, èeské národní centrum ASSITEJ
Termín konání: 4. - 6. øíjna 2007
Místo konání: Divadelní fakulta Akademie múzických umìní, Praha
Pøehlídka a konference se koná s finanèní podporou a díky laskavému pøispìní Ministerstva kultury Èeské republiky a Magistrátu hl. m. Prahy
V roce 2000 uspoøádala katedra výchovné dramatiky DAMU poprvé pøehlídku dìtského a mladého divadla v Praze v divadle DISK a konferenci mapující dramatickou
výchovu a její monosti v bluditi dneního svìta. O sedm let pozdìji chceme zamìøit pozornost napø. na to, jakým vývojem a jakými promìnami prola èeská dramatická výchova v posledních dvou desetiletích, jaké jsou (nebo mohou být) vztahy mezi
dramatickou výchovou a umìním, jakými cestami se ubíralo divadlo hrané dìtmi
a jak se promìòovaly metody a styly dramatickovýchovné práce v posledních letech,
kudy se ubírala výuka dramatické výchovy na vysokých kolách a jak (a zda) ovlivnila dramatickou výchovu v praxi...
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Tøídenní praské setkání Dítì mezi výchovou a umìním, které se koná u pøíleitosti
15. výroèí zaloení katedry výchovné dramatiky DAMU, bude mít dvì èásti - pøehlídku dìtských a mladých souborù, otevøenou odborníkùm i veøejnosti, a konferenci
s mezinárodní úèastí.

PØEHLÍDKA DÌTSKÉHO A MLADÉHO DIVADLA
Úèastníci budou mít pøíleitost zhlédnout 8 - 10 nejzajímavìjích divadelních inscenací
dìtských a mladých souborù z celé Èeské republiky z posledních dvou sezón. Pøedstavení se budou konat v divadle DISK, Karlova 26, Praha 1.

KONFERENCE O DRAMATICKÉ VÝCHOVÌ
Kadý den konference bude vìnován jednomu z tìchto tøí okruhù:
l Dítì na jeviti - Dìtské a mladé divadlo a pøednes v posledních patnácti letech
Moderátoøi: Jiøina Lhotská, uèitelka LDO ZU Strakonice, a Frantiek Zborník,
øeditel NIPOS
l Dítì ve tøídì - Cesty a promìny dramatickovýchovné práce v posledních patnácti
letech
Moderátoøi: Irina Ulrychová, pedagog KVD DAMU a uèitelka LDO ZU Brandýs
n. L., a Roman Èerník, pedagog katedry pedagogiky PF ZÈU, Plzeò
l Pedagog mezi výchovou a umìním - Kompetence uèitele dramatické výchovy
se zøetelem k pøípravì pedagogù na vysokých kolách
Moderátoøi: Silva Macková, ateliér dramatické výchovy JAMU, Brno, a Josef Valenta, katedra výchovné dramatiky DAMU a katedra pedagogiky FF UK, Praha

NA PØEHLÍDCE A KONFERENCI BUDOU VÍTÁNI:
-

pedagogové vech typù kol (M, Z, S, V, zejména umìleckých, pedagogických a filozofických fakult) a studenti V,
uèitelé a vedoucí dìtských a mladých souborù ze ZU, DDM, SVÈ atp.,
divadelní teoretici i praktici,
novináøi a redaktoøi
a vichni ostatní, kdo se zajímají o tvoøivou práci s dìtmi a mládeí.

Pozn.: V pøípadì velkého poètu pøihláených do diskuse nemusejí být vechny pøíspìvky zaøazeny na program konference. Vechny pøihláené pøíspìvky a informace
z posterù, které budou vèas dodány, budou vak publikovány ve sborníku, s jeho vydáním poøadatelé poèítají.
Na konferenci lze prezentovat rovnì postery, které bude moné po pøedchozí domluvì
s poøadateli umístit napø. ve foyer divadla DISK.
Konferenèní poplatek (který zahrnuje také volnou vstupenku na vechna pøedstavení
pøehlídky): 300 Kè, studenti: 150 Kè. (V cenì není zahrnuto ubytování.)
Pokud máte zájem zúèastnit se pøehlídky a konference, zalete pøihláku nejpozdìji
do 31. kvìtna 2007 na adresu: katedra výchovné dramatiky, Divadelní fakulta AMU,
Karlova 26, 116 65 Praha 1, tel.: 221 111 052-3, e-mail: jaroslav.provaznik@damu.cz.
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HARMONOGRAM AKCE:
ètvrtek 4. øíjna 2007
10.00 konference - 1. èást (Hallerùv sál DAMU)
10.00 1. blok pøedstavení pro veøejnost (divadlo DISK)
16.00 1. blok pøedstavení pro úèastníky konference (divadlo DISK)
veèer
prostor pro setkávání (Øetízek a foyer divadla DISK)
pátek 5. øíjna 2007
10.00 konference - 2. èást (Hallerùv sál DAMU)
10.00 2. blok pøedstavení pro veøejnost (divadlo DISK)
16.00 2. blok pøedstavení pro úèastníky konference (divadlo DISK)
veèer
prostor pro setkávání (Øetízek a foyer divadla DISK)
sobota 6. øíjna 2007
10.00 konference - 3. èást (Hallerùv sál DAMU)

PØIHLÁKA
na pøehlídku a konferenci Dítì mezi výchovou a umìním
Jméno a pøíjmení: ........................................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................................
........................................................... PSÈ: ...............................................................
Telefon domù: .................................. Telefon do zam.: ...........................................
Mobilní telefon: ................................. E-mail: ............................................................
kola/ zamìstnavatel: .................................................................................................
n Mám - nemám zájem vystoupit na konferenci s krátkým pøíspìvkem
n Mám - nemám zájem prezentovat poster (Nehodící se krtnìte)
V pøípadì, e máte zájem vystoupit s pøíspìvkem, vyznaète prosím, ve kterém
z tematických okruhù:
l Dítì na jeviti - Dìtské a mladé divadlo a pøednes v posledních patnácti letech
l Dítì ve tøídì - Cesty a promìny dramatickovýchovné práce v posledních
patnácti letech
l Pedagog mezi výchovou a umìním - Kompetence uèitele dramatické výchovy
se zøetelem k pøípravì pedagogù na vysokých kolách
Pracovní název pøíspìvku/posteru:
Datum:

Podpis:
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PØEHLÍDKYn FESTIVALY
n DÍLNY n SEMINÁØE
TANAMBOURRÉE ANEB FANTAZIE BAREV
24. - 27. kvìtna, Varnsdorf 2007
IX. roèník otevøeného celostátního festivalu scénického tance Tanambourrée 2007 je
urèen vem jednotlivcùm i skupinám, kteøí rozvíjejí formy scénického tance a taneèního
a pohybového divadla a mají chu objevovat, nacházet a rozvíjet nové formy a výrazové
prostøedky ve své práci v netradièních prostorách. Vedle pøehlídky nastudovaných
choreografií a taneèních dílen pro dìti a mláde budou zaøazeny i pracovní semináøe
pro pedagogy (práce s prostorem) a tvoøivé dílny pro dìti, ve kterých se propojí tanec
s ostatními umìleckými obory (výtvarno, hudba, divadlo). Program doplní veèery
v èajovnì a pohádka pro dìti. Úèastníci se mohou sami rozhodnout, ve které èásti festivalu pøedstaví svou tvorbu. Festival není vymezen vìkem.
Pøihláky a podrobné informace: Jarmila enová, øeditelka ZU Varnsdorf,
tel.: 412 372 323, e-mail: zusvarnsdorf@tiscali.cz

OSLAVY DNE STEPU
24. - 27. kvìtna, Praha 2007
Hlavním programem oslav je Taneèní stepaøská pøehlídka v pátek 25. kvìtna od 20 hodin
v Mìstské knihovnì v Praze. Program pokraèuje v sobotu 26. kvìtna od 10 hodin
semináøem stepu pro støednì pokroèilé a pokroèilé stepaøe v klubu Delta (Vlastina
887, Praha 6) americké stepaøky a taneènice Rusty Frank. Od 19 hodin pak pokraèujeme swingovou tanèírnou v P klubu v Trojické ulici. V nedìli 27. kvìtna od 10 hodin
je semináø swingu pro støednì pokroèilé v klubu Delta. Rusty Frank bude uèit Lindy,
Charleston dvacátých let a tradièní swingový chorus Jeep Jockey Jump. Ve ètvrtek
24. kvìtna od 18.00 na Deltì beseda o stepu a swingu v Americe.
Pøihláky a podrobné informace: Zdenìk Pilecký, studio ZIG - ZAG, Vlastina 11/531,
161 00 Praha 6, tel.: 220 563 459, mobil: 603 954 074, e-mail: studio@zig-zag.cz

SEMINÁRNÍ POBYT NA CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDCE
8. - 11. èervna, Kutná Hora 2007
Abyste mohli být u toho, kdy se prezentuje to nejzajímavìjí, co dìtský scénický tanec
v tomto roce pøinesl, nabízíme vám monost seminárního pobytu na XXIV. celostátní
pøehlídce dìtských skupin scénického tance Kutná Hora 2007. Seminární pobyt zahrnuje ubytování, stravování a volný vstup na vechny programové èásti pøehlídky (dva
pøehlídkové a výchovný koncert, vystoupení pod irým nebem na terase kaple Boího
Tìla u sv. Barbory, diskusní kluby a videosemináø pro pedagogy a seminaristy, spoleèenský veèer). V seminárním pobytu není zahrnuto pojitìní a cestovní náklady. Omezený poèet míst (max. 12 seminaristù). Cena ètyødenního seminárního pobytu: 1000 Kè
Závazné pøihláky odesílejte nejpozdìji do 30. dubna 2007 na adresu NIPOSARTAMA, Jiøí Lössl, Blanická 4, P. O. Box. 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967,
e-mail: lossl@nipos-mk.cz
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POHYBOVÁ A TANEÈNÍ VÝCHOVA

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

seminárního pobytu na Celostátní pøehlídce
Kutná Hora - 8. - 11. èervna 2007
Jméno a pøíjmení: ...................................................................................................
Adresa: ...................................................................................................................
........................................................... PSÈ: .......................................................
Datum narození: ...............................
Telefon domù: ...................................

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

Mobilní telefon: ................................... E-mail: ....................................................
Zavazuji se, e kurzovné zaplatím v plné výi pøi prezenci dne 8. èervna 2007
v Mìstském Tylovì divadle v Kutné Hoøe.
Datum

Podpis

STEPAØSKÉ PRÁZDNINY NEJEN PRO STEPAØE
30. èervna - 7. èervence, Luany 2007
Prázdninová kola taneèního studia Zig-Zag je tradiènì zamìøena na americký step
(tap dance) a související taneèní techniky. Po celý týden bude uèit step pro pokroèilé
Alan Onickel, taneèník z USA, který v souèasné dobì uèí v Alvin Ailey American Dance
Center a Broadway Dance Center. Dennì budou také lekce pro zaèáteèníky, které povede Máøí Kohoutová, a støednì pokroèilé s Milsonem Saidlem. Dalí lekce stepu
pro pokroèilé povede Jindra Heissiger. Dále se bude vyuèovat jazz dance, tradièní jazz
steps, irské tance, akrobacie a práce s rekvizitou. Veèerní repertoár skupiny Zig-Zag
bude otevøený pro vechny zájemce.
Pøihláky a podrobné informace: Zdenìk Pilecký, studio ZIG - ZAG, Vlastina 11/531,
161 00 Praha 6, tel.: 220 563 459, mobil: 603 954 074, e-mail: studio@zig-zag.cz

SHIATSU PRO TANEÈNÍKY

6. - 12. èervence, Åubina / Nové Mesto nad Váhom 2007
Spoleènì se Zuzanou Kozánkovou budete hledat odpovìï jak si pomoci pøi fyzických
tìkostech a nadmìrné únavì, bude øeè o prevenci, pomoci pøi zranìních, východní
teorii jin-jang a teorii pøemìny pìti prvkù, v programu budou praktické techniky shiatsu.
Pøihláky a podrobné informace: Obèanské sdruení Natøikrát, Veronika Koleèkáøová, mobil: 736 537 576 e-mail: filigran@centrum.cz nebo Artyci, Zuzana Kozánková,
mobil: +421 915 052 833, e-mail: artyci@stonline.sk
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TANEC, TANEC

NA POÈÁTKU LÉTA

10. - 15. èervence, Ústí nad Orlicí 2007
Tradièní letní dílna scénického tance v Ústí nad Orlicí je urèena vem, kteøí chtìjí
získat nové znalosti z oblasti souèasných taneèních technik. Kadý úèastník bude
zaøazen do samostatné tøídy. Vyuèovat budou: Lucie Klosová, Daniel Raèek, Radek
Maèák. Souèástí letní dílny scénického tance v Ústí nad Orlicí je i bohatý doprovodný
program.
Pøihláky a podrobné informace: Kvìta Stárková, Klubcentrum Ústí nad Orlicí,
tel.: 465 521 047, e-mail: klubcentrum@ustinadorlici.cz

TANEÈNÍ TÝDEN SE ZAHRANIÈNÍMI LEKTORY

14. - 20. èervence, Èeská Skalice 2007
Intenzivní taneèní týden se zahranièními lektory Kaori Ito (Japonsko) a Paulem Paveyem (Velká Británie). Paulovy lekce jsou vystavìné na jednoduchém porozumìní
rytmu, hudebních frází, rùzných zvukù a èasování tak, aby ve bylo dokonale propojeno a sladìno s pohybem. Kaori bude vyuèovat moderní tanec.
Pøihláky a podrobné informace: Jaroslav Langmaier, Národní 30, 110 00 Praha 1,
telefon: 224 947 335, mobil: 608 702 972, e-mail: jaro-faro@quick.cz

RYTMODÍLNA
18. - 26. srpna, Nesmìò 2007
Bubny, tanec a onglování! Co víc si èlovìk mùe na léto pøát? V krásném koutu
jiních Èech, co by kamenem dohodil do historického Èeského Krumlova, se koná
u tradièní workshop pro milovníky rytmù a pohybu. Èekat vás bude upravený statek,
stojící kus od civilizace, a zkuení profesionální lektoøi. Zúèastnit se mùe kadý, kdo
si chce trochu rozhýbat tìlo, zlepit si techniku hraní a tance nebo prostì jen zkusit
nìco nového. ádná omezení, pøijet mùe kadý!
Pøihláky a podrobné informace: Cyranovy boty, David Bimka mobil: 605 548 636,
e-mail: david.bimka@gmail.com

SIRAEX ANEB TANEC NA KONCI SVÌTA

20. - 26. srpna, Kláterec nad Ohøí 2007
Festival souèasného tance s mezinárodní úèastí, který pøinese pìt komponovaných
veèerù naich i zahranièních uskupení (konzervatoø, HAMU, profesionální nezávislá
tvorba - èeská a zahranièní, neprofesionální soubory, Národní divadlo), setkání
s osobnostmi profesionální a amatérské scény, diskusní a filmové veèery, choreografické dílny (Marina Olieiry - Portugalsko, Mirka Eliáová - ÈR), kam se mùete
pøihlásit i vy a vyzkouet si proces tvorby s profesionálním choreografem..
Pøihláky a podrobné informace: ZU Kláterec nad Ohøí, Zora Breczková,
J. A. Komenského 677, 431 51 Kláterec nad Ohøí, mobil: 737 731 525,
e-mail:breczko@kabel1.cz

18

FOLKLOR

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

Národní muzeum - Historické muzeum
Národní informaèní a poradenské støedisko pro kulturu, útvar ARTAMA
Sdruení pro dìtskou taneèní tvoøivost
Pod zátitou primátora hlavního mìsta Prahy Pavla Béma
Vás srdeènì zvou na

VIII. NÁRODOPISNOU SLAVNOST V KINSKÉHO ZAHRADÌ
19. - 20. KVÌTNA 2007
Program se koná v rámci Mezinárodního dne muzeí
Musaion - národopisná expozice Národního muzea Kinského zahrada 98, Praha 5

Sobota 19. kvìtna
Musaion - 15.00 hodin
Zahajovací koncert s komponovanou pøehlídkou svatebních krojù
z Èech, Moravy a Slezska
Sobota 19. kvìtna
Terasa za Musaionem - 17.00 hodin
Vystoupení folklorních souborù
Kohoutek Chrudim s muzikou Karmazín, Mladina Plzeò,
Slovácký soubor Kyjov, Vycpálkovci s muzikou Rozmarýnek Praha,
Vysoèan Jihlava
Nedìle 20. kvìtna
Terasa za Musaionem 10.30 hodin a 14.30 hodin
Vystoupení folklorních souborù
Kohoutek Chrudim s muzikou Karmazín, Kytice Praha,
Mladina Plzeò, Slovácký soubor Kyjov,
Vysoèan Jihlava
Zmìna programu vyhrazena
V pøípadì nepøíznivého poèasí se program uskuteèní v Musaionu
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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 omluvená). Postup do dalího roèníku je
podmínìn sloením vech pøedepsaných zkouek a zápoètù.
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 do 11. kvìtna 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.
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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:

DOTISK ROZEBRANÉ PUBLIKACE
ÈESTMÍR STAEK
Hudebnì pìvecký kurs pro dìtské pìvecké sbory a jejich pøípravná oddìlení
Systematická hudební prùprava prostøednictvím metodicky
utøídìných hudebních znalostí a cvièení. Dìti se postupnì
uèí orientovat v notovém zápise, zvládat stále nároènìjí intonaèní úkoly, souèasnì se prohlubují jejich základní hudební
a pìvecké dovednosti. Souèástí Hudebnì pìveckého kursu
je metodická èást pro pedagogy (19 str., 45 Kè) a pracovní
seit - noty (91 str., 29 Kè). Èásti je moné objednat
i jednotlivì. Objednávky na adrese: NIPOS, administrace
publikací, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.:
221 507 912. K cenì publikací bude pøièteno potovné.
21

DÌTSKÝ SBOROVÝ ZPÌV

KLUB SBORMISTRÙ
LETNÍ TÝDENNÍ SEMINÁØ
8. - 15. èervence 2007, Kraslice

Poøádá: NIPOS ARTAMA ve spolupráci se ZU Kraslice a Kraslickým pìveckým sborem VIVAT MUSICA.
ZAMÌØENÍ A LEKTOØI SBOROVÝCH DÍLEN:
§ Metodika práce s dìtským sborem: ELENA ARAYOVÁ (sbormistr, dirigent, pedagog, Bratislava)
§ Základy pìvecké výchovy: SVATAVA UBRTOVÁ (hlasový pedagog)
§ Dirigování a nácvik skladeb: MAREK VALÁEK (dirigent, pedagog Praské konzervatoøe a Ped. fakulty UK).
§ Repertoár dìtského sboru JAROSLAVA MACKOVÁ: (muzikolog, výzkumný pracovník NIPOS-ARTAMA)
Semináø má akreditaci MMT è. 34 690/2005-25-448.
Semináø Klubu sbormistrù je souèástí volného cyklu inspirativních semináøù poøádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou urèeny vem zájemcùm z øad zkuených
i zaèínajících sbormistrù dìtských pìveckých sborù. Letní týdenní semináø je koncipován jako práce ve sborových dílnách, souèástí jsou ale i individuální hodiny hlasové výchovy a konzultace v dirigování (úèastníci si s sebou mohou pøivézt vlastní partitury, se kterými si nevìdí rady nebo v nich objevili problematická místa).
Pøedpokládaný úèastnický poplatek: cca 3.500 Kè zahrnuje ubytování, stravování
a kurzovné. (V pøípadì vìtího poètu pøihláených je moné, e cenu úèastnického
poplatku budeme moci sníit.) Pøihláku zalete nejpozdìji do 25. 5. 2007 na níe
uvedenou adresu.
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Lea ebeová, P.O.Box 12, 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 pøi úèasti po celou dobu jeho trvání, pokud se zúèastníte jen jeho èásti, vystavíme vám pouze POTVRZENÍ.

PODZIMNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ KLUBU SBORMISTRÙ
9. - 11. listopadu 2007, Daèice
Poøádá: NIPOS ARTAMA ve spolupráci se ZU Daèice a Kvítkem - Daèickým dìtským
sborem ZU. Podrobné informace o semináøi budou uveøejnìny v Kormidle 3/2007
a na www.nipos-mk.cz.
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ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na Letní týdenní semináø Klubu sbormistrù,
8. - 15. èervence 2007, Kraslice
Jméno a pøíjmení: .........................................................................................................
Adresa: .........................................................................................................................
.................................................................. PSÈ: .........................................................
Datum narození: ......................................
Telefon domù: .......................................... Telefon do zam.: .......................................
Mobilní telefon: ........................................ E-mail: ......................................................
Úèastnický poplatek uhradím (nejpozdìji do 26. èervna 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:

POZVÁNKA
na 50. roèník Festivalu sborového umìní Jihlava
Váení hudební kolegové,
chceme Vás upozornit na monost zúèastnit se nìkterého z koncertù èi semináøe
v rámci mezinárodního festivalu FSU Jihlava 2007. Festival poøádá z povìøení Ministerstva kultury NIPOS-ARTAMA Praha a DKO Jihlava spolu s dalími organizacemi a institucemi ve dnech 29.6. - 1.7. 2007 v Jihlavì.
Festival je nesoutìní - pøehlídkový. Jako souèást festivalu se uskuteèní odborný semináø maïarské pedagoky a sbormistrynì Evy Kollár na téma Práce
se sborem pøi nácviku skladeb maïarských autorù /30. 6. v 11 hodin/.
Mimoøádným festivalovým koncertem k 75. výroèí vzniku Kühnova dìtského
sboru bude provedení 2 oper v jejich interpretaci /30. 6. v 16 hodin/.
Na tyto i dalí koncerty jste srdeènì zváni. Pokud budete potøebovat organizaènì
zajistit svùj pobyt, obrate se prosím na DKO Jihlava /dr. Majerová, tel. 567 571 681,
e-mail: majerova@dko.cz/. Podrobný program festivalu najdete zaèátkem èervna
na www.nipos-mk.cz.
Iva Daòková
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VÝTVARNÉ AKTIVITY

VÝTVARNÉ SEMINÁØE
KLÁTER SV. MARKÉTY V PRAZE - BØEVNOVÌ
12. kvìtna 2007

Lektor: JAKUB SYNECKÝ
Jednodenní semináø z historie výtvarného umìní spojený s vycházkou v rozsahu
8 hodin.
Bøevnovský kláter - nejstarí kláterní zaloení v Èeských zemích. Zachované èásti
støedovìkého klátera a kostela. Velkorysá barokní pøestavba (otec a syn Dientzenhoferové, 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 hradí kadý úèastník sám.
Závazné pøihláky do 2. kvìtna 2007

TÝDENNÍ LETNÍ KERAMICKÝ SEMINÁØ
V. roèník
2. - 8. èervence 2007 v Besednici u Èeských Budìjovic

Lektor: MAREK DIAS
Semináø je urèen pro zaèáteèníky i pokroèilé. 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.
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

ROZBOROVÝ SEMINÁØ
12. celostátní pøehlídky výtvarných prací dìtí a mládee Litomyl 2007
5. - 7. øíjna 2007 ve Státním zámku Litomyl

Pøi vernisái 12. celostátní pøehlídky dìtských výtvarných prací probìhne rozborový
semináø. Je urèen vem výtvarným pedagogùm, kteøí mají o pøehlídku zájem, nejen
vystavujícím.
Pøedpokládaná cena 1.200 Kè. Ubytování zajitìno.
Závazné pøihláky do 24. záøí 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
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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 Kláter sv. Markéty v Bøevnovì (platí se na místì)
w Týdenní letní keramický semináø v Besednici
w toèení na hrnèíøském kruhu pro zaèáteèníky
w toèení pro pokroèilé
w volná plastika (Zakrtnìte, o který pracovní okruh máte zájem)
w Rozborový semináø pøi vernisái 12. celostátní pøehlídky v Litomyli
Úhrada úèastnického poplatku:
w zalete sloenku
w fakturu zalete na adresu (prosíme vás o uvedení pøesné fakturaèní adresy,
kterou vám sdìlí ekonom koly, IÈO):
Datum:

Podpis:

12. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA
VÝTVARNÝCH PRACÍ DÌTÍ A MLÁDEE
5. øíjna - 3. listopadu 2007, Státní zámek Litomyl

Propozice byly uvedeny v Kormidle 1/2007, v èasopisu Výtvarná výchova 4/2006
a na webových stránkách www.nipos-mk.cz/artama s odkazem na dìtské výtvarné aktivity, www.eduart.cz a na metodickém portálu Výzkumného ústavu pedagogického
v Praze www.rvp.cz.
Poslání 12. 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 pøehlídce a rozborovém semináøi moné doporuèit jako dùleitou
vzdìlávací akci pro výtvarné pedagogy a jako akci podporující implementaci RVP
do praxe.
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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.

PØIHLÁKA A EVIDENÈNÍ LIST - LITOMYL 2007
1. Název projektu:
2. Autor projektu (pedagog):
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:

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA
Celostátní pøehlídka studentského divadla
2. - 5. kvìtna 2007 (divadelní èást)

Náchodská Prima sezóna zaèíná u 30. dubna v pondìlí - a to nejen ohnìm, na celou
dobu se v Náchodì rozzáøí vatra akcí - fotografická, výtvarná, hudební èást a bohatý
doprovodný program. Celostátní pøehlídka studentského divadla zaène 2. kvìtna
v prostorách Hotelu Beránek. Objeví se ètrnáct divadelních souborù z rùzných koutù
republiky, které postoupily z krajských pøehlídek. Dalích patnáct doporuèených souborù se bohuel do programu nedá zaøadit, z dùvodu omezené èasové i prostorové kapacity. Samozøejmì i jim patøí velké ocenìní za jejich divadelní èinnost. Nejen úèastníci
mohou absolvovat pøipravené dílny (hereckou, pohybovou aj.). Pøijeïte se do Náchoda
podívat, jste vítáni! Pøi rozborových semináøích se potkáte s Josefem Tejklem, Dominikou palkovou, Jozefem Krasulou a s choreografkou Blankou ourkovou.

PROGRAM NÁCHODSKÉ PRIMA SEZÓNY 2007
2. kvìtna 2007
8:15 Zahájení NPS
8:30 Pan Chicitos, Olomouc: R.U.R. (vs)
10:30 NAZABITÍ, Brandýs nad Labem: Jak je dùleité mí Filipa (vs/p)
14:00 Li-Di, Liberec: Lampa (vs/p)
15:00 Rozborový semináø (p)
3. kvìtna 2007
8:30 Spou, Jihlava: Kdy pán pokoue svého psa (vs)
10:00 Samé vody, Èernoice: Èekání na Alberta (vs)
11:00 LDO ZU Hluèín: Chlap, dìd, vnuk, pes a hrob (vs/f)
13:30 Bruncvíkové - Dramatická kolièka Svitavy: URHAMLET (vs/p)
15:00 Rozborový semináø (p)
4. kvìtna 2007
8:30 Èára pøes rozpoèet, Èeské Budìjovice: A ijou vichni krásní chlapi (vs)
9:20 Tragaèu, tragaèu, ZU Prostìjov: Tragaèu, tragaèu (vs)
10:30 DOMINO, Pelhøimov: Snìhurka (vs)
11:45 OK, Praha: Ferda s brouky v Labyrintu louky (vs)
15:00 Rozborový semináø (p)
18:00 Studio Dùm, Brno: Sny (vs/p)
5. kvìtna 2007
10:00 HOP-HOP, Ostrov: Obrazy ze ivota Acylpyrínkù (vs/p)
10:30 RS ZU Liberec, Relaxaèní svìty (vs/p)
13:30 Rozborový semináø (p)
16:00 slavnostní vyhláení
Legenda: vs - velký sál, vs/p - velký sál/poloaréna, p - pøísálí na rozborové semináøe
Kontakt: Lenka Novotná, NIPOS-ARTAMA, tel.: 221 507 974, e-mail: novotna@nipos-mk.cz
27

MLADÉ DIVADLO

RÁMKÙV PÍSEK

Celostátní pøehlídka experimentujícího divadla - 46. roèník
25. - 27. kvìtna 2007
Celostátní pøehlídku experimentujícího divadla rámkùv Písek z povìøení a za finanèního
pøispìní Ministerstva kultury poøádá NIPOS-ARTAMA, ve spolupráci s Centrem kultury
Písek, OS Spoleènost amatérské divadlo a svìt, Divadlem Fráni rámka v Písku a OS
Pod èarou Písek. V porotì svou úèast pøislíbili: prof. Jan Císaø, Karel Frantiek Tománek,
Vladimír Hulec a Ján imko. Pokud máte zájem o úèast na P, vyplòte si pøihláku
pro pozorovatele a polete ji na adresu Lenka Novotná, ARTAMA, P.O.BOX 12, Blanická
4, 120 21 Praha 2, email: novotna@nipos-mk.cz, nejpozdìji do 9. kvìtna 2007.

V PROGRAMU UVIDÍTE:

Divadlo la Rotta, pøi SP Holeov - Pochybnosti otce Browna; Pohybové studio
Cyranovy boty, Brno - Vlak; Absolventi, Hradec Králové - Pokojíèek; Kontaktérský
divadelní spolek VOLNÁ ASOCIACE, Pøibyslav - JAKZ PRAKU; Divadlo Kámen, Praha
- Kámen; Nejhodnìjí medvídci - Harila; J.S.T.E. Artyok a DRED Náchod a Kurvvva
Zdroj - Dekalog: Netøesk, Køíaly; Antonín D.S., Praha - Dítì! (hra ze ivota); Everybáby, Plzeò - Sedmá sedí u stolu, pojídá mou mrtvolu; DS Scéna Kralupy - NASETO?!;
Spolek (a)MAÁK Pardubice - Shoping and Fucking; LÁHOR/Soundsystem - Nic
proti nièemu Tour 2007; Geisslers Hofcomedianten, Kuks - Serpillo a Melissa aneb
Tymián a Citroník rande show; Krvik Totr, Praha - Produkt; Snìhuláèci, Plzeò Pro malého Snìhuláèka

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA NA RÁMKÙV PÍSEK

25. - 27. kvìtna 2007 - pro divadelní nadence a vechny, kteøí chtìjí pøijet
Jméno a pøíjmení:

.... .....

Adresa:

....
........ PSÈ:

.. ...

Datum narození:

..

Telefon domù:

.. Mobil:

.......

Telefon do zam.:

.. E-mail:

......

Pokud jste èlenem divadelního souboru, uveïte jakého:
Závaznì prohlauji, e uhradím na místì ubytování ve výi 200 Kè na noc (vyhovující
prosím oznaète):
§ za oba dny
§ jen za jednu noc - z pátku na sobotu

§ o ubytování nemám zájem
§ preferuji spaní ve spacáku

§ jen za jednu noc - ze soboty na nedìli

Datum

Podpis
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S.M.A.D

Setkání mladých amatérských divadelníkù
17. - 26. srpna 2007, umperk 2007
Poøádá OS Spoleènost amatérské divadlo a svìt v odborné garanci NIPOS-ARTAMA
Praha ve spolupráci s Mìstským divadlem, Støední zdravotnickou kolou a MÚ
v umperku. Projekt se uskuteèní s finanèní podporou Ministerstva kultury a mìsta
umperka. Setkání mladých amatérských divadelníkù umperk 2007 je pracovní
divadelní dílnou. Úèastníci dílny budou pracovat vdy s jednou osobností èeského èi
slovenského divadla. V letoním roce otevíráme 6 tøíd po cca 12-16 úèastnících.
Vìkový limit: 17 - 30 let, výjimky smìrem nahoru jsou moné, ale konzultujte
telefonicky, pod 17 let (poèítá se den zahájení dílny) pouze ve výjimeèných pøípadech
na základì dohody. Pro vìk do 18 let vyadujeme pøedloení písemného souhlasu
alespoò jednoho z rodièù.
Kurzovné - kurzovné, doplòkový program, ubytování - doprava a strava za vlastní:
1800 Kè (ubytování na Domovì mládee v postelích)
1100 Kè (ubytování ve vlastním spacáku - omezený poèet míst pro loòské úèastníky)
800 Kè (bez ubytování)

A - LUBO VESELÝ

POD JEDNOU STØECHOU A PÌKNÌ OD PODLAHY
Pokus o vytvoøení celku, který mùe být kadou chvíli jiný a jinak. Základy hraní pøi
vìdomí sebe samých. Pøi vnímání kolegù a skuteèností právì se dìjících. Uvìdomìní
si sebe samého i pøi vytváøení figur a charakterù nám a tak neblízkých. Práce s
textem, se svým tìlem a mylením. Na základech dialogù klasika (A. P. Èechov)
rozehrajeme situace, které nám nabízí, a pokusíme se je otáèet v nìkolika moných
úhlech pohledu. Vedená improvizace nad pevným textem. To ve zastøeeno
panoptikálním vidìním svìta spisovatele Petera Weisse. Pokus o divadelní tvar, kde
je ve moné, a pøece díky vnitøním souvislostem vyhranìné. Cesta od divadelních
cvièení a improvizace a k charakteru námi zvoleného èi vyplynuvího. Simulace práce
v bìném divadelním prostøedí. Od první ètené a k pøedstavení.

B - JURAJ BENÈÍK

POULIÈNÉ \skryté\ DIVADLO
Skutoèné, vierohodné, realistické ivotné situácie, inscenované na ulici tak, aby v divákovi
najprv vznikol dojem, e je to skutoènos, no napokon sa dopracujeme k inscenovanému
mono a tylizovanému tvaru, ktorý by mal by pre okoloidúcich a stojacích ¾udí
prekvapením. Budeme ich pristihova pri ¾ahostajnosti, pri chamtivosti a pri pýche,
vyh¾adáva a oceòova ich spolupatriènos, súcit a rados z hry, ak sa zapoja.
Témy - verejná svojpomoc, pomoc blínemu, èistota verejného priestoru, vandalizmus,
násilie v rodine, obèas sa s tým na ulici stretneme - vieme, ako by sme sami na také
nieèo reagovali?
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C - PETR NÙSEK

ROMANTIKA VERSUS DÌJEPIS NA OSTØÍ MEÈE aneb Ocelové údery seker a títù,
køiálové zvonìní meèù a avlí, záludný svist rapírù a cinkot kordù.
Dùraz na bezpeènost, inscenaèní postupy, pády, akrobacie. Anatomie aneb základy
ermu (terèe, kryty, útoky, úhyby, kroky, nejen evropské koly ermu). Typy zbraní
a jednotlivá historická období (sekery, meèe, avle, hole, kordy, katany versus
vikingové, rytíøi, piráti, husiti, muketýøi, samurajové). Stavba choreografií, spolupráce
s pøizvaným pohybovým odborníkem. Kadé ráno a veèer práce na kondici, plavání,
bìh, posilovna. Nebude chybìt pøekvapení.

F - JOZEF KRASULA

DIVADLO ako poézia POÉZIA ako divadlo
Trieda urèená záujemcom o autorské divadlo (hercom, dramaturgom, reisérom),
ktorí majú viac ako 18 rokov. Pokusíme sa pripravi autorské predstavenie, ktorého
inpiráciou bude poézia J. H. Krchovského. Je potrebné preèíta si èo najviac zbierok
od tohoto autora (urèite sa dá zohna, nedávno vyli nejaké dotisky ).
Ostatné vznikne na mieste èinu.

G - PATRIK LANÈARIÈ

HUDOBNÉ DIVADLO...? DIVADLO HUDBY...?
Divadlo: èlovek - konflikt - situácia - príbeh
Základný vyjadrovací prostriedok bude hudba, spev, tón, zvuk, rytmus...
Predmet skúmania: Emócie - nálady - pocity - atmosféry.
Ambícia: balansovanie na hrane paródie a úprimnosti tragic - comic.
Prinies si so sebou hudobné nástroje, vrátane hlasu, rúk a nôh J (ráta sa vetko resp.
èoko¾vek). Jediná podmienka je ma aspoò sluch pre rytmus!!!

H - MICHAL HECHT

DIVADELNÍ DÍLNA NEVERBÁLNO
Úèastníci se v umperku seznámí se základy klasické i moderní pantomimy. Nauèí se
technické prvky (práce s imaginární rekvizitou, taky tlaky a pantomimická chùze). Krom
toho se dotknou akrobatické prùpravy, potøebné pro jevitní herectví (technika pádù a
soubojù). Dále si osvojí techniky rovnováhy (stojky na rukou, hlavì, noení na ramenou
a stavìní lidské pyramidy). Vyzkouí si i pøemety a salta.
Dalí oblastí, kterou se budeme v tomto týdnu zabývat, je obecný jevitní a scénický
pohyb, improvizace a etudování na zadaná témata a s jejich pomocí tvoøení vlastních
neverbálních pøíbìhù. Díky tomu se vichni dotknou procesu práce na realizaci
neverbálního pøedstavení (námìt - dramatizace - reie - hraní). Spoleèný výsledek z této
dílny nazkouíme a postavíme na jevitì. Na závìr tedy zahrajeme krátkou ukázku
neverbálniho divadla pro ostatní úèastníky tohoto umperského týdne. Prosím úèastníky,
aby si s sebou pøivezli nìkolik svých oblíbených CDèek, nejlépe s instrumentální hudbou.
Pøihláky zasílejte nejpozdìji do 29. 6. 2007 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Alena
Crhová, P.O.Box 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, e-mail: crhova@nipos-mk.cz;
crhova@volny.cz, telefon 221 507 968, 604 569 781. Dalí informace na www.niposmk.cz.
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PØIHLÁKA
S.M.A.D

SETKÁNÍ MLADÝCH AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍKÙ
17. - 26. srpna - umperk 2007
Jméno:
Adresa:
Telefon:

Mobil:

E-mail:

Pøíp. jiné:

Datum narození:
Soubor/y/, dosavadní divadelní zkuenosti (dobrovolný údaj):
Adresy a spojení uvádìjte s ohledem na to, e je moné, e se na vás budeme
obracet i o prázdninách, telefony zejména v pracovní dobì.

MÁM ZÁJEM PRACOVAT VE TØÍDÌ (vyplòte jen tolik míst, o kolik máte
opravdu zájem)
V poøadí na místì

1.

2.

3.

4.

5.

6.

napite písmenko

NOCLEHY (zvolenou monost zakroukujte):
n Postel na pokoji domova mládee
n Vlastní spacák a vlastní karimatka (v pøípadì pøekroèení kapacity dáme vìdìt)
n Nepotøebuji nocleh
Datum ___________ 2007

______________________________
podpis

Prohláení: NIPOS-ARTAMA se zavazuje, e uvedené údaje (zejména datum narození)
budou slouit pouze úèelùm dílny a k zaslání propagaèních materiálù dílny v pøítím
roce. Pøihláku libovolnì rozmnoujte a pøedávejte dál. Pro pøihláení není podmínkou
originální tiskopis, ale originální údaje v nìm. Pokud se vám zmìnila adresa nebo pokud
nechcete, aby vám podobná pota chodila, dejte nám vìdìt. Pokud znáte dalí adresu(y),
kam by bylo dobré propagaci dílny zaslat, dejte nám vìdìt.
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CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA
Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900
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

Dìtský sborový zpìv
Lea ebeová
tel.: 221 507 966, e-mail: sebesova@nipos-mk.cz
Dìtský zborový zpìv
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
Folklor - dìti , dospìlí
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. 2/2007 (è. 54) - informaèní bulletin Centra dìtských aktivit v NIPOS-ARTAMA - Pøipravili
J. Hulák, J. Lössl, L. Novotná, J. Provazník, J. Rychtová, Z. Synecká, L. ebeová, A. Crhová - Adresa Centra
dìtských aktivit: NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 20 Praha 2, tel.: 221 507 968, e-mail:
artama.dc@nipos-mk.cz - Praha duben 2007 - Èíslo registrace MK ÈR E 13461.
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