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DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Centrum dìtských aktivit,
P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, www.nipos-mk.cz
Jakub Hulák, tel.: 221 507 969, e-mail: hulak@nipos-mk.cz,
Jaroslav Provazník, tel.: 221 507 967, 234 244 280-1,
e-mail: std@drama.cz nebo jaroslav.provaznik@damu.cz

DÌTSKÁ SCÉNA 2009

Celostátní pøehlídka dìtského divadla
Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù
38. roèník
12. - 18. èervna 2009, 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 púehlídek, 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 základních umìleckých
kol, pedagogùm základních, støedních a vysokých 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 spolu se semináøem E se koná
od 12. do 14. èervna 2009. Celostátní pøehlídka dìtského divadla spolu s praktickými
semináøi A, B, C a D pro dospìlé úèastníky bude probíhat od 13. do 18. èervna
2009 (pøíjezd úèastníkù 12. èervna veèer).
Semináøe Dìtské scény jsou akreditovány MMT. Uèitelùm tak mùe úèastnický
poplatek uhradit kola z prostøedkù urèených na dalí vzdìlávání pedagogù.

Pøehled seminárních tøíd pro dospìlé úèastníky:
TØÍDA A - JAK VYPRÁVÌT PØÍBÌH
Praktická dílna nabídne úèastníkùm setkání se storytellingem - vyprávìním pøíbìhù
jako specifickou disciplínou rozíøenou zejména v angloamerických zemích - a s monostmi jeho vyuití pro slovesnou a divadelní práci s dìtmi a mladými lidmi. Americký
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lektor zprostøedkuje úèastníkùm své zkuenosti s výukou vyprávìní pøíbìhù prostøednictvím metod dramatické výchovy. Seznámí zájemce se základními vypravìèskými
dovednostmi, k nim patøí zejména nápaditost, interpretace, zapojení publika, vyuití
práce s hlasem, pohyb a charakterizace. Semináø bude tlumoèen do èetiny.
Lektor: DAVID NOVAK (Asheville, Severní Carolina, USA), jeden z pøedních amerických
profesionálních vypravìèù, nositel mnoha ocenìní z øady amerických i mezinárodních
festivalù, autor programù pro koly, vysokokolský pedagog herectví a storytellingu.
Jeho vypravìèská praxe vychází z nejrùznìjích divadelních oborù - klasického herectví,
pantomimy, klauniády, tvoøivé dramatiky èi dramaturgie a reie. V souèasné dobì
pùsobí jako umìlecký vedoucí spoleènosti A Telling Experience a lektor storytellingu
na Eastern Tennessee State University. (Více na www.novateller.com)
TØÍDA B - ØEKNI TO POHYBEM
Dramaturgicko-reijní dílna zamìøená na divadlo, ve kterém je pohyb hlavním prostøedkem sdìlení. Seminární tøída zinscenuje a ve finále i pøedvede jevitní útvar,
který bude zpracováním konkrétního výchozího materiálu. Tím materiálem mùe být
cokoliv, co si seminaristé pøinesou (povídka, pohádka, básnièka..., skuteèná pøíhoda , hudební nahrávka , obraz, fotografie ) a co se zároveò mùe stát inspirací
a vodítkem pro vznik inscenace.
Lektoøi: EVA POLZEROVÁ, pedagog dramatické, pohybové a taneèní výchovy, dlouholetá vedoucí pièkových dìtských divadelních souborù, v souèasnosti vyuèuje
na Janáèkovì konzervatoøi Ostrava, a VÁCLAV KLEMENS, reisér a umìlecký éf
Divadla loutek Ostrava, pedagog herectví a vedoucí hudebnì-dramatického oddìlení Janáèkovy konzervatoøe v Ostravì.
TØÍDA C - DRAMATURGIE TEÏ A TADY
Praktický (malinko ovem i teoretický) semináø divadelní dramaturgie a tvùrèího psaní
- jeho úèastníci budou pøedevím psát èi autorsky pøistupovat k ji napsanému.
V centru pozornosti bude zejména pohádka, a u klasická nebo autorská, prozaická èi dramatizovaná, její mytologický rozmìr a také otázky, co vlastnì dìlá pohádku
pohádkou a jak jejím prostøednictvím oslovit souèasnou mladou generaci. Bìhem
spoleèné práce ale jistì vyvstane jetì jiný problém: Jak je to vlastnì s trojicí autor dramaturg - reisér? Mohou fungovat vedle sebe? Spolu? V jedné osobì?
Zájemci o semináø se pøedem seznámí s pøeklady pohádek H. Ch. Andersena Malá
moøská víla a Snìhová královna a jetì pøed odjezdem do Trutnova dostanou malý
domácí úkol, který vyzkouí jejich autorské a tvùrèí schopnosti.
Lektor: PETR MICHÁLEK, divadelní dramaturg a reisér, øeditel Mìstského divadla
Dìèín.
TØÍDA D - OTAZNÍKY DÌTSKÉHO DIVADLA
Praktická dílna vìnovaná problematice nakládání se scénografií a hudbou v dìtském
divadle jako dvìma dùleitými slokami a znaky inscenaèního tvaru. Je výhodnìjí
vydat se cestou scénografie implantované, vloené do dìtské inscenace dospìlými, nebo cestou vyuití vlastní tvoøivosti dìtí? Je vhodnìjí pouívat hudbu reprodukovanou, nebo ivou? Má být reie dìtského divadla realizací pevného a pøedem
daného zámìru vedoucího souboru, nebo spí jen usmìròováním hrajících si dìtí?
Spoleèné pøemýlení nad tìmito otázkami dovede skupinu k vlastním inscenaèním
pokusùm, moná i k prezentaci drobného divadelního tvaru.
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Lektor: VLADIMÍR SADÍLEK (Bratislava, SR), renesanèní osobnost slovenského divadla: herec, reisér, loutkáø, výtvarník a muzikant, hostující spolupracovník øady amatérských i profesionálních divadel.
TØÍDA E - TØI ZASTAVENÍ S DÌTSKÝM PØEDNESEM
Víkendový semináø pro vechny zájemce, kteøí pracují nebo se chystají pracovat
s dìtskými recitátory, popøípadì zasedají v porotách recitaèních pøehlídek, a rádi by
nabrali inspiraci a nové podnìty z vystoupení dìtí vybraných na celostátní pøehlídku
i z diskusí vedených zkueným odborníkem. Tøídenní pobyt seminaristù na pøehlídce zahrnuje návtìvu vystoupení recitátorù 2., 3. a 4. kategorie a následné debaty.
Lektorka: JANA KØENKOVÁ, pièková pedagoka a lektorka dìtského pøednesu
s dlouholetou praxí se sólisty i soubory ve ïáru nad Sázavou
ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
na praktický semináø Dìtské scény 2009, 12. - 18. èervna, Trutnov
Jméno a pøíjmení: ..................................................................................................................
Adresa: ...................................................................................................................................
................................................................ PSÈ: ....................................................................
Datum narození: ................................
Telefon domù: .................................... Telefon do zam.: ................................................
Mobilní telefon: ................................... E-mail: ................................................................
kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi nebo mládeí: ............................................
..................................................................................................................................................
Absolvované semináøe a dílny dram. výchovy a dìtského divadla, event. studium:
Závaznì se pøihlauji do seminární tøídy (zakroukujte):
A - Divadlo a vyprávìní pøíbìhù
B - Øekni to pohybem
C - Dramaturgie teï a tady
D - Otazníky dìtského divadla
E - Tøi zastavení s dìtským pøednesem
Náhradní monost pro pøípad, e by kapacita tøídy byla 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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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), tøída E 400 Kè, studenti denního studia 300 Kè (zahrnuje poplatek za semináø a vstup na pøehlídková vystoupení).
Ubytování od pátku 13. 6. do ètvrtka 19. 6. si úèastníci uhradí zvlá podle nárokù
na pohodlí:
§ penzion - tøídy A, B, C, D ubytování po celou dobu pøehlídky (6 nocí) - 200 Kè/noc,
tøída E, ubytování od pátku do nedìle (2 noci) - 250 Kè/noc
§ kolní tìlocvièna - s vlastním spacím pytlem a podlokou - 40 Kè/noc
Máte-li zájem pøihlásit se do nìkteré ze seminárních tøíd DS 2009, vyplòte peèlivì
pøihláku a polete ji co nejdøíve, pokud mono do 15. kvìtna 2009 na adresu:
Jakub Hulák, ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem
na adresu hulak@nipos-mk.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.

PUBLIKACE
Dìtské divadlo a dìtský pøednes v zrcadle celostátních pøehlídek
Jako zvlátní prémii pro zájemce o dramatickou výchovu, dìtské divadlo a dìtský
pøednes pøipravila redakce TD v loòském roce zvlátní, 50. ÈÍSLO TVOØIVÉ
DRAMATIKY, které na 156 stranách nabízí výjimeèný obsah: Pøedevím kompletní
dokumentaci celostátních pøehlídek dìtského divadla a dìtského pøednesu od roku
1995 (zejména pøehled vech souborù a jejich inscenací i doplòkových programù,
ale i semináøù, dílen a lektorù). Ale také mozaiku úvah, rozhovorù, glos a dalích
èlánkù ze zpravodajù celostátních pøehlídek, tedy z Deníkù Dìtských scén, v nich
se zrcadlí to podstatné, co pøehlídky pøinesly. 50. èíslo Tvoøivé dramatiky ocení vedoucí
dìtských a mladých divadelních, loutkáøských a recitaèních souborù, uèitelé, studenti,
divadelníci a vichni dalí zájemci o dramatickou výchovu, kteøí mají zájem nahlédnout
do víc ne deseti let vývoje tohoto oboru. Na závìr 50. èísla Tvoøivé dramatiky je zaøazena
dokumentace dvou dalích dùleitých celostátních akcí, je ovlivòovaly vývoj oboru:
národních, resp. celostátních dílen støedokolské dramatiky a mladého divadla, které
se konají u od roku 1987 a které jsou dnes známé pod názvem Nahlíení, a jièínských
celostátních dílen Dramatická výchova ve kole. Redakce TD má k dispozici jetì nìkolik
posledních výtiskù 50. èísla Tvoøivé dramatiky. Pokud zájem, mùete si o nìj napsat
na adresu: Redakce Tvoøivé dramatiky, Centrum dìtských aktivit, ARTAMA-NIPOS,
Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, nebo si ho mùete objednat na adrese:
jaroslav.provaznik@damu.cz.
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20. celostátní dílna støedokolské dramatiky a mladého divadla
15. - 18. øíjna 2009, Kulturní dùm Bechynì
Poøádají: NIPOS-ARTAMA, Sdruení pro tvoøivou dramatiku, Kulturní støedisko mìsta
Bechynì a obèanské sdruení Tatrmani
Jubilejní roèník tradièního setkání støedokolských a mladých souborù z celé ÈR,
které zahrnuje:
pøehlídku inscenací vybraných souborù
spoleèné diskuse o pøedstaveních s vedoucími a èleny souborù
a zkuenými lektory
tvùrèí spolupráci mezi úèastníky napøíè soubory
vzájemnou výmìnu zkueností a inspiraci do dalí práce
Dílna je urèena pro mladé soubory (støedokolské a uèòovské skupiny, soubory
ZU, DDM, SVÈ, divadelní studia apod.), které mají chu prezentovat pøed svými
vrstevníky výsledky své divadelní práce, zároveò nahlíet do práce dalích souborù,
spoleènì odkrývat pozadí vzniku inscenací, nabízet i pøijímat inspirativní podnìty
pro dalí práci.
Soubory, které mají o Nahlíení zájem, vyplní pøihláku a zalou ji do 19. èervna
2009 na adresu Jakub Hulák, ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2,
nebo e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz. Zároveò s pøihlákou polou
videozáznam pøedstavení na DVD, CD, kazetì miniDV èi VHS (staèí i pracovní záznam
èi ukázku ze zkouky zachycující rozpracovanou inscenaci v její stávající podobì nebo
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 2009 se zúèastní 6 - 8 souborù, které budou vybrány pøípravným týmem
dílny na základì inspirativnosti a kvality inscenace, technických parametrù, vìkového
sloení souboru (preferujeme 15-20 let), termínu doruèení pøihláky i dramaturgických
kritérií.
Soubory se mohou pøihlásit i s rozpracovanou inscenaci - setkání jim mùe pomoci
nalézt cestu k jejímu dokonèení.
Dílna bude otevøena i jednotlivcùm - vedoucím souborù (i tìm, kteøí o práci s mladým
souborem zatím jen uvaují), pedagogùm støedních kol, studentùm a dalím.
Nabídka pro tyto úèastníky bude uveøejnìna v pøítím èísle Kormidla.
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PØIHLÁKA SOUBORU NA

2009

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

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

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

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

e-mail: .....................................................................................................................................
webová prezentace: ............................................................................................................
Název inscenace: ...............................................................................................................
stav inscenace (zatrhnìte): hraje se / ve stádiu zkouek / na zaèátku:
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:
7

DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA

DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE KOLE ´09
15. celostátní dílna dramatické výchovy
8. - 14. øíjna 2009, Jièín

Poøadatelé: Sdruení pro tvoøivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU
a K-klub Jièín, spolupráce: NIPOS ARTAMA a mìsto Jièín
Celostátní praktická dílna v Jièínì je - vedle semináøù poøádaných v rámci celostátní
pøehlídky Dìtská scéna - 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. Dílna zohledòuje také aktuální potøeby uèitelù
a øeditelù základních, ale také støedních kol pracovat na kolních vzdìlávacích
programech.

Letoní dílna nabízí tyto tøídy:
1 - KDOPAK BY SE ROLÍ BÁL ANEB CESTA KE HØE V ROLI PRO UÈITELE
(lektorka: IRINA ULRYCHOVÁ, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, Praha,
a uèitelka LDO ZU Brandýs nad Labem)
Uèitel v roli je jedna z nejúèinnìjích metod pøi dramatické práci s dìtmi. Tato dílna
bude nejen o tom, jak, kdy a proè by mìl uèitel hru v roli pouívat, ale také o tom,
jak získat potøebné herní dovednosti, aby se mohl cítit v roli dobøe a bezpeènì.
2 - POHÁDKA JAKO STUDNA
(lektorky: VLASTA GREGOROVÁ, øeditelka Fakultní mateøské koly Praha 6, Arabská
ulice, a EVA KEROUOVÁ, dramaturgynì)
§ Jak se dostat k ivé vodì pìky, koèárem i tramvají.
§ Pohádkový hrdina a dnení dìti; kníka, nebo DVD?
§ Pohádka jako zdroj dramatických aktivit.
3 - PØEDNES A INTERPRETACE ANEB MÁ VÙBEC SMYSL RECITOVAT?
(hlavní lektorka: JANA MACHALÍKOVÁ, lektorka katedry výchovné dramatiky DAMU
a katedry primární pedagogiky PedF UK, Praha, vedoucí dìtských divadelních
souborù a recitaèních klubù, spolupracovnice DDM Pøemylenská, Praha 8)
Pozvánka nejen pro uèitele dramatické výchovy a LDO ZU, ale i pro uèitele a studenty
literatury a èeského jazyka na dobrodrunou cestu hledání a objevování moností,
které se díky pøednesu otevírají kadému, koho zajímá krásná literatura a práce s ní.
4 - HLAS JAKO INDIVIDUALITA
(lektorka: IVANA VOSTÁRKOVÁ, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU)
Hlasová výchova a její metodika nejen pro uèitele dramatické výchovy a studenty
pedagogických a umìleckých fakult. Kurz je urèen zejména tìm uèitelùm vech
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typù kol a absolventùm základních kurzù, kteøí si uvìdomují své dluhy vùèi tolik
pouívanému a tak køehkému nástroji - svému hlasu, protoe lidský hlas jako projev
èlovìka není pouze nástrojem uívaným pro sdìlení samo. Lidský hlas je sám o sobì
individualitou a je schopen se tvùrèím zpùsobem spolupodílet na formování
osobnosti èlovìka.
Souèástí celostátní dílny v Jièínì je - jako u tradiènì - pøehlídka inspirativních pøedstavení
dìtských a støedokolských divadelních a recitaèních souborù a vystoupení dìtských
sólových recitátorù, která se uskuteèní v sobotu 10. øíjna 2009.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
k úèasti na 15. celostátní dílnì dramatické výchovy
8. - 14. øíjna 2009, Jièín
Jméno a pøíjmení: ......................................................................................................................
Adresa: ..........................................................................................................................................
........................................................................

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

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

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

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

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

kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi nebo mládeí: ....................................................
.............................................................................................................................................................
Pøihlauji se do tøídy (zakroukujte tøídu, o kterou máte zájem):
1 - Kdopak by se rolí bál aneb Cesta ke høe v roli pro uèitele
2 - Pohádka jako studna
3 - Pøednes a interpretace aneb Má vùbec smysl recitovat?
4 - Hlas jako individualita
Mám zájem o ubytování:
§ v hotelu Paøí
§ v nové sportovní ubytovnì
§

ve vlastním spacím pytli

Datum:

Podpis:
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Ubytování pro úèastníky dílny nabízíme:
§ v hotelu Paøí
§ ve dvou nových sportovních ubytovnách
§ ve vlastním spacím pytli v tìlocviènì.
Kurzovné (v nìm je zahrnuto také ubytování):
§ kurzovné seminaristù, kteøí budou ubytováni v hotelu Paøí: 3 500 Kè (øádní èlenové STD: a studenti: 2 800 Kè)
§ kurzovné seminaristù, kteøí budou spát ve sportovní ubytovnì: 1 800 Kè (èlenové
STD a studenti: 1 500 Kè)
§ kurzovné seminaristù, kteøí budou spát ve vlastním spacím pytli: 800 Kè (èlenové
STD a studenti: 600 Kè)
§ kurzovné bez ubytování: 700 Kè (èlenové STD a studenti: 500 Kè).
Stravu a dopravu si hradí kadý úèastník sám. Akce je akreditována MMT pod è.
3363/2009-25-71.
Máte-li zájem úèastnit se jedné z dílen, zalete vyplnìnou pøihláku nejpozdìji do 26. èervna 2009 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Jaroslava Provazníka, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel. 234 244 280-1, fax: 234 244 281, e-mail: std@drama.cz
nebo jaroslav.provaznik@damu.cz. Pøihláky pøijímáme do vyèerpání volných míst.

PUBLIKACE
DÍTÌ MEZI VÝCHOVOU A UMÌNÍM. DRAMATICKÁ VÝCHOVA NA PØELOMU TISÍCILETÍ
Pro vechny zájemce o nejnovìjí vývoj dramatické výchovy pøipravilo Sdruení
pro tvoøivou dramatiku sborník pøíspìvkù z celostátní konference o dramatické výchovì,
kterou v øíjnu 2007 uspoøádaly katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty AMU a STD.
estadvacet statí a pøíspìvkù uveøejnìných v tomto sborníku mapuje posledních 15 let
vývoje dramatické výchovy u nás. Pozornost je v první èásti zamìøena na divadlo hrané
dìtmi a mládeí a dìtský pøednes, v druhé èásti na cesty a promìny metodiky
dramatickovýchovné práce a v tøetí èásti na problematiku a stav pøípravy pedagogù
na výuku dramatické výchovy. Z obsahu: J. Císaø: Dramatická výchova a divadlo v dobì
pozdní moderny. L. Richter: Divadlo hrané dìtmi v posledních sedmnácti letech.
I. Ulrychová: Pøíbìh s dìtským hrdinou v divadle hraném dìtmi. R. Èerník: Od tìkání
k oboru, od mnoha radostí k trojjediné profesionalitì... R. Maruák: Nìkteré aspekty
lekce jako jednotky procesuální. J. Valenta: Dramatická výchova a dalí eto-edukaèní
systémy. V. Rodriguezová: Vyuití metody dramatické výchovy a kooperace pøi výuce
dìjepisu. A. Palarèíková a M. Johnová-Veselá: Strukturované drama v primární prevenci.
M. Maxa: Obèanské sdruení Augusto - projekt Výchova k diváctví. E. Machková:
Dramatická výchova jako obor vysokokolského studia. H. Kasíková: Uèitel dramatické
výchovy jako výzkumník? H. Cisovská: Cesta k divadelnímu tvaru a rozvoj osobnostnìsociálních kompetencí budoucích uèitelù. Kniha obsahuje také pøehled nejvýznamnìjích publikací o dramatické výchovì, které vyly v ÈR od roku 1999.
Cena: 20 Kè.
Sborník je moné si objednat na portále www.drama.cz na adrese www.drama.cz/
literatura/prodejna.html, stejnì jako dalí publikace o dramatické výchovì.
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA
PRO SOUÈASNOU KOLU

Kurz dramatické výchovy pro uèitele základních, støedních
i mateøských kol a dalí zájemce o dramatickou výchovu
øíjen 2009 - leden 2011
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
a katedry primární pedagogiky PedF UK Praha a uèitel LDO ZU Praha 6
I v novém kolním roce 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 zamìøen na osobnostní
a sociální rozvoj uèitele dramatické výchovy, na prohlubování jeho tvoøivosti a na získávání základních dovedností nutných pro vedení dramatickovýchovných lekcí.
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 2010 do ledna 2011 pøi praktických ukázkách své pedagogické
práce budou moci vyzkouet nejen konkrétní postupy práce, ale pod vedením lektorù
se budou spolupodílet na rozboru ukázek svých kolegù.
Kurz trvá od øíjna 2009 do ledna 2011. 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). Souèástí kurzu
11

DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA

je pìtidenní soustøedìní v Jièínì, které se bude konat na podzim 2009. Celkový
rozsah tøísemestrálního kurzu je 295 hodin (vèetnì soustøedìní v Jièínì).
Termíny setkání: 16. - 18. 10., 13. - 15. 11., 11. - 13. 12. 2009, 8. - 10. 1. 2010. Dalí
termíny budou vèas upøesnìny.
Podmínkou úspìného absolvování kurzu je pravidelná, nejménì vak
pìtasedmdesátiprocentní aktivní úèast, písemné vyhotovení pøípravy alespoò
na jednu lekci dramatické výchovy a její realizace. Dalí podmínkou absolvování
kurzu je úèast na pìtidenním soustøedìní v rámci celostátní dílny Dramatická výchova
v Jièínì, kde seminaristé budou pracovat v dílnì, kterou si vyberou podle svého
zájmu a zamìøení.
Místo konání kurzu: Centrum tvoøivé dramatiky Praha, Arabská 681/20, Praha 6.
Kurz je akreditován MMT pod è. 3363/2009-25-71, to znamená, e zamìstnavatel
mùe seminaristovi hradit kurzovné, pøípadnì i cestovné z penìz urèených na dalí
vzdìlávání pedagogických pracovníkù.
Kurzovné: 5 000 Kè, cena pro studenty prezenèního studia: 3 500 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 22. èervna 2009 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Jaroslava
Provazníka, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, fax 234 244 281, e-mail:
std@drama.cz nebo jaroslav.provaznik@damu.cz.
S pøípadnými dotazy se lze obrátit na Jaroslava Provazníka (tel. 234 244 280-1).
Pøihláky pøijímáme do vyèerpání volných míst.
ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
do tøísemestrálního kurzu DV pro souèasnou kolu - 2009-2011
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:
Pøedmìty, které vyuèuji:
Datum:

Podpis:
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VYSOKOKOLSKÉ STUDIUM
DRAMATICKÉ VÝCHOVY
Katedra výchovné dramatiky DAMU otevírá v roce 2010 dva typy studia:
1. prezenèní magisterské studium (tøíleté), urèené pro absolventy vysokých kol
pedagogického nebo umìleckého smìru - bakaláøe nebo magistry;
2. kombinované bakaláøské studium (ètyøleté).
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, jeho cílem je jednak estetická kultivace a získávání
divadelních dovedností, jednak rozvoj osobnosti a prosociálního chování. Podstatou
dramatické výchovy je proces uèení pøedevím pøímým proitkem a vlastní zkueností
v jednání, zejména ve høe v roli. 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 kvalifikovanì pracovat se svými svìøenci na divadelním nebo pøednesovém 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.
Pøijímací zkouky do øádného studia:
Nároky na uchazeèe: Uchazeè musí prokázat motivaci ke studiu a k práci ve zvolené
oblasti, talent pro pedagogické pùsobení v umìleckém oboru, osobní kreativní
schopnosti a základní orientaci v dramatické výchovì. Pøednost budou mít ti zájemci,
kteøí u mají alespoò dílèí osobní zkuenosti s prací s dìtmi a mládeí.
Prùbìh pøijímacích zkouek:
Pøijímací zkouky jsou pro oba typy studia dvoukolové. Na základì výsledkù v 1. kole budou
zájemci o studium pøizváni do 2. kola. Pøijímací øízení (týká se jak prvního, tak druhého kola)
potrvá pro jednoho posluchaèe buï jeden celý den, nebo probìhne ve dvou pùldnech.
První kolo (termín konání: 29. - 30. ledna 2010):
§ Pøednes pøedem pøipravené básnì nebo prózy, pøípadnì divadelního monologu
v rozsahu do pìti minut a jeho variace.
§ Vìdomostní test.
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§ Písemná práce týkající se problematiky dramatické výchovy, její téma bude zadáno na místì.
Druhé kolo (termín konání: 21. kvìtna 2010):
§ Vypracování domácí písemné práce, v ní má uchazeè prokázat schopnost analyzovat a interpretovat umìlecký text a schopnost uvaovat o nìm jako o zdroji
pro divadelní a interní dramatickovýchovnou práci. Konkrétní zadání bude zasláno kadému uchazeèi ihned po úspìném absolvování 1. kola.
§ Pohovor zamìøený na zjitìní motivace, zkueností a pøedbìné informovanosti
èi orientovanosti uchazeèe v problematice dramatické výchovy, divadla, krásné
literatury (s dùrazem na literaturu pro dìti a mláde) a v pedagogicko-psychologických otázkách vztahujících se k dramatické výchovì. Uchazeèi k pohovoru pøinesou seznam v poslední dobì pøeètené krásné literatury (se zøetelem k literatuøe
pro dìti a mláde) a literatury odborné (viz oblasti výe uvedené).
§ 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 14. prosince 2009. Konzultace pro zájemce o studium:
pátek 20. listopadu 2009 od 13.00 do 18.00 hodin na katedøe výchovné dramatiky
DAMU, Karlova 26, Praha 1.

KOPØIVNICKÁ BEDNA 2009

28. - 31. kvìtna 2009, DDM Kopøivnice
VIII. roèník nepostupové pøehlídky dìtského, studentského a jinak mladého divadla
Pro letoní rok zvolili organizátoøi tematiku Japonska, mùete tedy èekat uvádìní
pøedstavení v JAPONSKÉM stylu, JAPONSKOU èajovnu na zahradì DDM, ukázku
JAPONSKÉ kuchynì s monou degustací, výstavu o JAPONSKU, ale i JAPONCE!
Posláním pøehlídky je pøedvést si navzájem své divadelní zkuenosti a dovednosti,
vzájemnì se inspirovat a obohatit. Pøehlídka není omezena konkrétním divadelním
oborem. Budou probíhat diskusní kluby, podle zájmu doprovodný program. Na závìr
nebude chybìt JAPONSKÝ happening. V pøípadì velkého zájmu o pøehlídku dostanou
pøednost nadenci, kteøí budou pøítomni po celou dobu konání pøehlídky. Levné
stravování a ubytování k dispozici.
Informace a pøihláky do 11. kvìtna 2009, adresa: Dan Brchel, ÚDIVADLO DDM Kopøivnice,
Kpt. Jaroe 1077, 742 21 Kopøivnice, nebo e-mail: dan@ddmkoprivnice.edunet.cz
(pøedmìt: Bedna ´09), tel.: Dan: 721 238 367, 556 812 204.

BRNKÁNÍ 2009

4.- 7. èervna 2009, SVÈ Luánky Brno
XVI. roèník nesoutìní pøehlídky a dílny dìtského divadla Brnkání nese letos podtitul
Ve snu. V jeho rámci a prostøednictvím zúèastnìných souborù by organizátoøi rádi
uvedli pøedstavení, o kterých se jim ani nesnilo, nabídli dílny pod odborným, doslova
vysnìným vedením. K tomu se postarají o doprovodný program, který pøedèí vae
nejlepí sny, a zajistí pokrmy, o kterých jste léta snili. Srdeènì zve a tìí se na vás
DDS Brnkadla!
Kontakt: Hana mahelová, h.smahelova@luzanky.cz, tel: 732 822 858
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Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Centrum dìtských aktivit, P.O.BOX 12 / Blanická 4,
120 21 Praha 2, www.nipos-mk.cz
Jiøí Lössl, tel.: 221 507 967, mobil: 724 949 347, e-mail: lossl@nipos-mk.cz

PØEHLÍDKY, FESTIVALY, SEMINÁØE
POHYB JAKO KREATIVNÍ PROCES, PRAHA
1. - 3. kvìtna, Taneèní sál HAMU, Malostranské námìstí, Praha 1
Lektor: JANET KAYLO
Autentický pohyb, improvizace a taneèní pohybová terapie. Workshop organizuje
Èeská asociace taneèní pohybové terapie ve spolupráci s HAMU.
Kontakt: Klára Èíková, e-mail: klaracizkova@seznam.cz.
Více o workshopu a lektorce na www.tanter.cz
TÌLO-POHYB-DECH, OSTRAVA
Inspirativní vzdìlávací semináø
1. - 3. kvìtna, taneèní sál Lidové konzervatoøe Ostrava
Lektor: JIØÍ LÖSSL
Hlavním cílem semináøe je poznat svoje vlastní tìlo a jeho monosti jako nástroje
komunikace tak, aby se tìlo stalo zdrojem sdìlení. Vìdomì jej uívat a rozvíjet. Objevovat
cestu k pøirozenému dechu a práci s ním.
Kontakt: Kateøina Maceèková, Karla Tomana 3, 709 00 Ostrava, telefon: 596 626 763,
mobil: 728 103 742, e-mail: k.maceckova@atlas.cz
KUTNÁ HORA 2009
26. celostátní pøehlídka dìtských skupin scénického tance
22. - 26. kvìtna, Mìstské Tylovo divadlo Kutná Hora
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl
POP BALET 2009
Celoveèerní pøedstavení souborù Pop Balet
29. kvìtna v 19.00 hod., Salesiánské divadlo, Praha 8-Kobylisy
Kontakt: Majka Piskoøová-Veselá, mobil: 603 509 560, e-mail: popbalet@popbalet.cz,
www.popbalet.cz
TANAMBOURRÉE 2009 ANEB PÁTÉ ROÈNÍ OBDOBÍ, VARNSDORF
11. otevøený celostátní festival scénického tance
4. - 7. èervna, 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
ZATANÈI SI S NÁMI - projekt v rámci Tanambourrée 2009
Souèástí letoního Tanambourrée bude i interaktivní taneèní pøedstavení na téma
festivalu Páté roèní období. Ji ve ètvrtek budou mít vichni úèastníci festivalu monost
zhlédnout inspirativní taneèní pøedstavení. V pátek a v sobotu bude potom vybraná
skupina (20-30 seminaristù ve vìku 12-15 let z rùzných taneèních souborù) v tvoøivých
dílnách pracovat spolu s taneèníky, hudebníky a výtvarníky inspirativního pøedstavení
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na vlastním zpracování tématu Páté roèní období. Celý proces se uzavøe v sobotu
veèer spoleèným pøedstavením.
Podrobné informace o monosti zúèastnit se projektu budou zaslány vem souborùm
pøihláeným na letoní roèník festivalu scénického tance Tanambourrée.
Kontakt: Karolína Kalinová, e-mail: kalinovakarolina@seznam.cz
LETNÍ DNY TANCE, ÚSTÍ NAD ORLICÍ
6. - 12. èervence 2009
Lektoøi: MICHAL ZÁHORA, DANIEL RAÈEK, RADEK MAÈÁK a PAVLA MERDOVÁ
Tradièní letní akce s bohatým doprovodným programem - pøednáka fyzioterapeuta,
promítání videa, beseda, veèerní taneèní a hudební pøedstavení.
Informace a pøihláky, kontakt: Klubcentrum, Kvìta Stárková, Lochmanova 1400,
562 01 Ústí nad Orlicí, telefon 465 523 975, e-mail: starkova@klubcentrum.cz
LAB1 - LABANÙV ATELIÉR BRATISLAVA - Letní taneèní kola - 6. - 11. èervence
LAB2 - LABANÙV ATELIÉR BRATISLAVA - Víkendové workshopy
Kontakt: Markéta Vacková, mobil: +420 777 641 704, e-mail: lab1projekt@gmail.com,
lab2projekt@gmail.com. Podrobné informace na www.lab1.sk
POHYB - JÓGA - MOØE, CHORVATSKO
3. letní semináø Svobodným pohybem na cestì k sobì
12. - 21. èervna, Chorvatský Trogir - Støední Dalmácie - Seget - Dependance Medena
19. - 28. èervna, Chorvatský Ugljan - Kukljica - Zelena Punta
Lektoøi: VLADIMÍR HORNÍÈEK (yoga, shiatsu, meditace), JIØÍ LÖSSL (pohybem k sobì).
Kontakt: Vladimír Horníèek, 608 425 192.
Pøihláky a podrobné informace www.joga.webnode.cz
TANGO ALCHEMIE 2009, PRAHA
3. mezinárodní taneèní festival umoòující setkávání pøátel a vyznavaèù
argentinského tanga
18. - 21. èervna
Vystoupí slavní profesionální taneèní mistøi argentinského tanga - Ismael Ludman
a Maria Mondino, Marcelo Gutierrez a Tigrid Van Tilbeurgh, kteøí trvale ijí a umìlecky
tvoøí v Berlínì. Bìhem gala veèerù, které budou probíhat na rùzných místech (loni
napø. v Èeském muzeu hudby nebo v Gröbovce), se uskuteèní taneèní show umìlcù
a zároveò vystoupí slavný argentinský orchestr Otros Aires a èeský orchestr Sin
Rumbo. Kromì gala veèerù probìhne øada taneèních workshopù. O historii festivalu
a jeho minulých roènících viz www.tangoalchemie.com
Kontakt: PRAMENÍ, o.p.s., Lesní 14, 252 29 Dobøichovice, mobil: +420 777 701 830,
e-mail: prameni.ops@gmail.com
LETNÍ KURZY SHIATSU, SLOVENSKO
Cesta sebevzdìlávání o fungovaní lidského tìla a vesmíru
Termín: I.stupeò 2. - 7. srpna, II. stupeò 9. - 13. srpna, Meditaèní centrum Rime
Dzong, Lubina, Slovensko
I. stupeò - pro zaèáteèníky - základní techniky shiatsu, teorie jin a jang, pìt prvkù,
pomoc pøi nadmìrných fyzických tìkostech. II. stupeò - pro mírnì pokroèilé - techniky
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shiatsu a bosonohého shiatsu, teorie kyo a jitsu, výroba vlastních bylinných tinktur
na klouby a svaly, harmonické stravování.
Kontakt: Zuna Kozánková, mobil: +421 915 052 833, e-mail: zuna@artyci.com
Více informací najdete na www.artyci.com
TANEC BEZ HRANIC, ORLÍK
Prázdninové setkání taneèníkù v prostøedí Orlické pøehrady
1. - 8. a 8. - 15. srpna, Rekreaèní a kolicí støedisko Kovo u Sobìdrae, Orlík
Jedineèná pøíleitost zatanèit si pod vedením svìtových hvìzd souèasného tance.
Z americké Broadwaye pøijede Terry Beeman, novì také skvìlá lektorka, známá
choreografka a producentka Michéle Assaf spolu s Joshuou Pelatzkym. Z Itálie opìt
dorazí Michele Oliva a z Francie Florence Meregalli. Novì se mùeme také tìit
na Nikki Blakeslee, která k nám pøicestuje a z Los Angeles. Nejvìtí a nejkvalitnìjí
otevøená taneèní stá se zrcadly a prunou podlahou opìt nabídne taneèníkùm optimální prostøedí pro výuku. Zúèastnìte se jediné taneèní stáe tohoto formátu v ÈR
a støední Evropì.
Blií informace a on-line pøihláku naleznete na www.tanecbezhranic.cz
Kontakt: Jan Piskoø, mobil: 724 352 102, e-mail: info@tanecbezhranic.cz
SIRAEX 2009, KLÁTEREC NAD OHØÍ
3. festival souèasného tance s mezinárodní úèastí
16. - 23. srpna, ZU Kláterec nad Ohøí
Exteriéry a interiéry mìsta. Dny scénického tance - v pìti komponovaných veèerech
plných tance se pøedstaví nai i zahranièní taneèníci a choreografové. Letní taneèní
dílny - est dní výuky s významnými lektory z ÈR i zahranièí, dílny jsou nejen technické,
ale hlavnì tvùrèí, seminaristi se pøedstaví v závìreèném dnu festivalu. Nebude chybìt
ranní a odpolední TAI-CHI a podveèerní hodinka SALSY nebo AFRA. Programová
nabídka festivalu, propozice na www.zusklasterec.cz
Kontakt: Zora Breczková, ZU Kláterec nad Ohøí, Komenského 677, 431 50
Kláterec nad Ohøí, mobil: 737 731 525, e-mail: zusklasterec@kabel1.cz
TANEC BEZ HRANIC 2009, PRAHA
Pøehlídka choreografií a variací z Tance bez hranic
4. záøí 2009 v 19.00 hod., Salesiánské divadlo, Praha 8-Kobylisy
Kontakt: Obèanské sdruení Pop Balet, 724 352 102, info@tanecbezhranic.cz,
www.tanecbezhranic.cz
TANFEST 2009, JAROMÌØ
5. festival scénického tance
18. - 20. 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
TANEC, TANEC... 2009, JABLONEC NAD NISOU
23. celostátní pøehlídka scénického tance mládee a dospìlých
23. - 26. øíjna, Mìstské divadlo o.p.s. a Eurocentrum s.r.o. Jablonec nad Nisou
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl
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Kontakt: NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2,
www.nipos-mk.cz
Kateøina Èerníèková, tel.: 221 507 964-5, e-mail: cernickova@nipos-mk.cz

XVIII. FOLKLORNÍ FESTIVAL PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ

5. - 7. èervna 2009
Letoního roèníku se zúèastní soubory: Gaudeamus Praha, Vysoèan Hlinsko,
Ondøejnica Stará Ves nad Ondøejnicí, Skanzen Plzeò, Ekonom Bratislava, Kohoutek
Chrudim, Lipka Pardubice, Dupák Hradec Králové, Baldrián Pardubice, Radost
Pardubice, Kvítek Kradec Králové, Kuøátka Chrudim, Perníèek Pardubice
Poøádá: NIPOS-ARTAMA Praha, Hradecká kulturní a vzdìlávací spoleènost a Kulturní
centrum Pardubice ve spolupráci se Sdruením pro dìtskou taneèní tvoøivost Praha
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Kateøina Èerníèková

CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA DÌTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORÙ

13. èervna 2009, 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 Praha, Kateøina Èerníèková

X. NÁRODOPISNÁ SLAVNOST V KINSKÉHO ZAHRADÌ

23. - 24. kvìtna 2009, Musaion
Letoní Národopisná slavnost v Kinského zahradì, akce, která se v názvu drí
tradièního oznaèení oborových témat, je v poøadí desátá, tedy zavrující dosavadní
cyklus. Bude proto pojata s mimoøádným odborným akcentem. Ve spolupráci
s Národopisným oddìlením HMNM a Musaionem je pøipravován odborný program,
který vedle klasické domácí folklorní scény zohledòuje také evropskou sounáleitost
èeského folkloru. Vybrali jsme pro to mimoøádnì vhodnou oblast - Poumaví.
Úèinkovat budou Prácheòský soubor ze Strakonic, Národopisný soubor z Postøekova,
Poumavská dudácká muzika a zahranièní hosté.
Poøádá: Národní muzeum - Historické muzeum, NIPOS-ARTAMA Praha ve spolupráci
se Sdruením pro dìtskou taneèní tvoøivost pod zátitou primátora hlavního mìsta
Prahy Pavla Béma
Kontakt: NIPOS-ARTAMA Praha, Kateøina Èerníèková

pam pam

ètvrtletník scénického tance
V bøeznu 2009 vylo první èíslo ètvrtého roèníku obèasníku
scénického tance. Jeho obsah naleznete na www.scenickytanec.cz - publikace. Od roku 2009 vychází èasopis pam pam
ètvrtletnì. Objednat lze jednotlivá èísla i celoroèní pøedplatné.
Do vyèerpání zásob lze zaslat i kompletní roèníky 2007 a 2008.
Cena 80 Kè.
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Kontakt: NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2,
Miloslava Fousková, e-mail: fouskova@nipos-mk.cz, tel.: 221 507 966
Barbora Novotná, bnovotna@nipos-mk.cz, tel.: 221 507 975

GYMNASIA CANTANT 2009

Celostátní pøehlídka støedokolských pìveckých sborù - I. roèník
29. dubna - 1. kvìtna 2009, Brno
Celostátní pøehlídku poøádá obèanské sdruení Gymnasia cantant a Gymnázium,
Brno, Vídeòská 47 ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA a Unií èeských pìveckých sborù.
Sbory, které postoupily z postupových pøehlídek na Gymnasia cantant:
I. kategorie, smíené sbory:
Smíený pìvecký sbor Gauneramus, Ústí nad Labem (Vladimír Saska)
Smíený pìvecký sbor Cum decore I., Liberec (Zuzana Kubelková)
Smíený pìvecký sbor Palora, Litovel (Marcela Barvíøová)
Mladí madrigalisté, Brno (Helena Jankovská a Jaroslav Èernocký)
Pìvecký sbor Gymnázia Dr. Karla Polesného, Znojmo (Jiøí Ludvík)
Pìvecký sbor Gymnázia Hodonín (Josef Ilèík)
Smíený pìvecký sbor Puellae et Pueri, Nový Jièín (Karel Dostál a Josef Zajíèek)
Smíený pìvecký sbor Song, Vsetín (Helena Kaloèová)
Smíený pìvecký sbor Gymnázia Orlová (Petra Raíková)
Smíený pìvecký sbor Voices, Karviná (Daniela Zuková)
Smíený pìvecký sbor Garrendo, Frentát pod Radhotìm (I. Klvaòová a P. V. Michna)
Smíený pìvecký sbor Kos, Litomyl (Milan Motl)
Odborná porota pro støedokolský sborový zpìv NIPOS-ARTAMA udìlila výjimku komornímu sboru Sextet+ z Nového Jièína (Karel Dostál) a umonila mu, jako hostu,
vystoupit na Gymnasia cantant 2009. (Pozn. Sextet+ se nemùe zúèastnit Opava
cantat 2009, kam byl odbornou porotou navren k postupu.)

OPAVA CANTAT 2009

Celostátní pøehlídka støedokolských pìveckých sborù - I. roèník
27. - 29. listopadu 2009, Opava
Celostátní pøehlídku poøádá Mendelovo gymnázium Opava ve spolupráci s NIPOSARTAMA a Unií èeských pìveckých sborù.
Sbory, které postoupily z postupových pøehlídek na Opava cantat:
I. kategorie, dívèí sbory:
Dívèí pìvecký sbor Gymnázia Dìèín (Markéta Bednáøová, Lenka Holubcová)
Dívèí pìvecký sbor SPg Pøerov (Jana Beranová)
Dívèí pìvecký sbor Gymnázia Orlová (Petra Raíková)
I. kategorie, muské sbory:
Muský sbor Mladí madrigalisté, Brno (Helena Jankovská a Jaroslav Èernocký)
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II. kategorie:
V.I.S., Chomutov (Marie Hánová)
Smíený pìvecký sbor Vaganti, Èeský Krumlov (árka Kodýmová)
Komorní sbor Rudolfiiinum, Èeské Budìjovice (Marie Bauerová)
Pìvecký sbor Gymnázia Beneov (Eva Nová)
Musicomania, Brno (Soòa Cupáková)
Smíený pìvecký sbor Gymnázia Ostrava-Zábøeh (Petr Palièka)
Smíený pìvecký sbor Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí (Jan Luka)
Smíený pìvecký sbor Gybon, Hradec Králové (Jaromír Schejbal)
Ve druhé kategorii byl dále vybrán komorní sbor Sextet+, který se ale Opava cantat
nemùe zúèastnit. Odborná rada pro støedokolský sborový zpìv NIPOS-ARTAMA
mu udìlila výjimku a umonila mu, jako hostu, vystoupit na Gymnasia cantant 2009.
Kontakt: Barbora Novotná

XIX. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA
KOLNÍCH DÌTSKÝCH PÌVECKÝCH SBORÙ

29. - 31. kvìtna 2009, Rychnov nad Knìnou
Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádají NIPOS-ARTAMA
a Rychnovský dìtský sbor Carmina.
V letoním roce se uskuteèní ji 19. roèník Celostátní pøehlídky kolních dìtských
pìveckých sborù, které se zúèastní celkem 17 sborù, je byly vybrány na postupových pøehlídkách v jednotlivých krajích. Definitivní seznam zúèastnìných sborù bude
zveøejnìn po zasedání programové rady pøehlídky, a to po 1. kvìtnu 2009. Rychnovský dìtský pìvecký sbor Carmina vystoupí na závìreèném koncertì pøehlídky.
Kontakt: Miloslava Fousková

KLUB SBORMISTRÙ
Letní týdenní setkání Klubu sbormistrù
5. - 12. èervence 2009, Zlenice

Poøádá: NIPOS-ARTAMA
Letní týdenní semináø Klubu sbormistrù 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, které chtìjí konzultovat). Semináø je rozíøen o zajímavé pøednáky týkající se oboru. Semináø má akreditaci MMT
è. 19 533/2008-25-413.
Zamìøení a lektoøi sborových dílen:
Metodika práce s dìtským sborem: JOSEF ZAJÍÈEK (sbormistr dìtského pìveckého sboru Ondráek, novojièínského sboru ZU)
Základy pìvecké výchovy: SVATAVA UBRTOVÁ (hlasový pedagog)
Dirigování a nácvik skladeb: MAREK VALÁEK (dirigent, pedagog Praské konzervatoøe a PedF UK).
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Repertoár dìtského sboru: JAROSLAVA MACKOVÁ (muzikolog, výzkumný pracovník
NIPOS-ARTAMA).
Monosti financování neziskových subjektù: MARKÉTA LAJNEROVÁ (muzikolog,
manaer).
Úèastnický poplatek: 3 950 Kè zahrnuje ubytování, stravování (lze objednat pouze
vcelku) a kurzovné.
Pøihláku zalete nejpozdìji do 24. 5. 2009 na níe uvedenou adresu.
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Barbora Novotná, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 975, email: bnovotna@nipos-mk.cz. Více informací na: www.niposmk.cz/detske-sbory.
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.
ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
Letní týdenní setkání Klubu sbormistrù
5. - 12. èervence 2009, Zlenice
Jméno a pøíjmení: .........................................................................................................
Adresa: ............................................................................................................................
...................................................................

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

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

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

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

e-mail:.....................................................

Úèastnický poplatek uhradím (nejpozdìji do 19. èervna 2009)
Vyberte jednu variantu a zakrtnìte:
1) pøevodem na úèet (po obdrení vaí pøihláky vám zaleme èíslo naeho
konta a pøidìlený variabilní symbol)
2) sloenkou (po obdrení vaí pøihláky vám zaleme sloenku na
výe uvedenou adresu)
3) fakturou (vyplòte pøesnou fakturaèní adresu):
Název koly (pøesný, napø. podle zøizovací listiny):
IÈO:
Adresa koly:
Poznámky:
Datum:

Podpis:
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DALÍ AKCE

Kontakt: kontakt: FESTA Musicale
Olomouc, Slovenská 5,
771 11 Olomouc 1,
tel.: 587 420 334,
e-mail: festamusicale@atlas.cz,
svatkypisni@centrum.cz
Více na: www.festamusicale.cz

MORAVSKOTØEBOVSKÉ ARKÁDY
23. - 25. kvìtna 2009, Moravská
Tøebová
9. roèník nesoutìního festivalu
dìtských a smíených sborù
Kontakt: ZU Moravská Tøebová,
Ladislav Aberle, tel.: 461 315 659,
e-mail: mtarkady@zusmt.cz
Více na: www.zusmt.cz

FESTIVAL BOHUSLAVA MARTINÙ
25. - 28. èervna 2009, Pardubice
VI. roèník mezinárodního festivalu
a soutìe pìveckých sborù
Kontakt: Lenka Královcová, Sukova 1260,
530 02 Pardubice, tel.: 466 500 764,
e-mail: fbm@emial.cz,
kralovcova@kcpardubice.cz

JIRKOVSKÁ SRDÍÈKA
6. èervna 2009, Jirkov
12. roèník nesoutìní pøehlídky
dìtských sborù
Kontakt: Eva Steinbachová, Z Jirkov,
Krunohorská 1675, 431 11 Jirkov,
e-mail: steinbachova@4zsjirkov.cz

52. FESTIVAL SBOROVÉHO UMÌNÍ
26. - 28. èervna 2009, Jihlava
Kontakt: Iva Daòková, NIPOS-ARTAMA,
P.O.Box 12 / Blanická 4,
120 21 Praha2, tel..: 221 507 961,
e-mail: dankova@nipos-mk.cz
Více informací na: www.fsujihlava.com

SVÁTKY PÍSNÍ OLOMOUC 2009
3. - 7. èervna 2009, Olomouc
37. roèník soutìního mezinárodního
festivalu pro sbory vech kategorií

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DÌTSKÝCH A MLÁDENICKÝCH
PÌVECKÝCH SBORÙ - XXII. roèník
6. - 8. listopadu 2009

PROGRAM
6. 11.
Slavnostní zahajovací koncert MFDPS
7. 11.
dopoledne Soutì o cenu Miroslava Raichla
odpoledne Spoleèenské setkání sborù s programem
Hlavní koncert - veèerní nesoutìní pøehlídka zúèastnìných sborù
8. 11.
dopoledne Chrámový koncert - koncert sakrálních skladeb v podání zúèastnìných sborù
odpoledne Závìreèný koncert vech zúèastnìných sborù
Hlavními poøadateli festivalu jsou Pardubický dìtský sbor, o.s., Kulturní centrum
Pardubice, ZU Havlíèkova - Pardubice. Partnery tohoto festivalu jsou Ministerstvo
kultury, Statutární mìsto Pardubice a Pardubický kraj.
Více informací naleznete na www.iuventuscantans.cz nebo na níe uvedeném kontaktu: Lenka Královcová, DiS, produkèní, Kulturní centrum Pardubice, Jana Zajíce 983, 530 12
Pardubice, tel.: 466 262 455, gsm: 777 176 909, e-mail: kralovcova@kcpardubice.cz
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Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Centrum dìtských aktivit,
P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, www.nipos-mk.cz
Zdena Synecká, tel.: 221 507 966, e-mail: synecka@nipos-mk.cz

JARNÍ PØÍPRAVNÝ SEMINÁØ KE 13. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDCE
VÝTVARNÝCH PRACÍ DÌTÍ A MLÁDEE
15. - 17. kvìtna 2009, Kopøivnice

Poøádá: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se ZU Kopøivnice a AVP na téma
13. pøehlídky Komunikace mezi výtvarnou výchovou a výtvarným umìním.
RÁMCOVÝ PROGRAM:
Pátek 15. kvìtna
15:00 - 17:30
prezentace a ubytování
od 17:45
procházka historickým tramberkem s výkladem, muzeum Z. Buriana, Jaroòkova galerie.
Sobota 16. kvìtna
9:00 - 12:00
Technické muzeum Tatra, Laské muzeum Kopøivnice.
14:00
J. Vanèát: Postavení umìlce v souèasné spoleènosti a komunikace umìlce s divákem z pohledu výtvarné výchovy - doplnìno výstupem èerstvých absolventù umìleckých výtvarných kol. Pøedstavení jejich díla a strategie vztahu k divákovi. Diskuse.
20:00
Souèasné výtvarné umìní z pohledu dvou výrazných výtvarných
osobností regionu - Petra Lysáèka a Jiøího Surùvky s ukázkami.
Nedìle 17. kvìtna
9:00
Exkurze na Radho (Jurkovièova architektura) a do skanzenu
v Ronovì pod Radhotìm. Pøedpokládaný závìr po 13. hod.
Cena semináøe vzhledem k exkurzi 1 350 Kè.
Semináø má akreditaci MMT è.j. 28025/2006 - 25 - 581 a mùe být hrazen zamìstnavatelem z prostøedkù na dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù. Vichni pøihláení dostanou pøesnou èasovou pozvánku. Závazné pøihláky do 4. kvìtna 2009.

ÈESKÝ KUBISMUS

23. kvìtna v Praze
Lektor: JAKUB SYNECKÝ
Jednodenní kunsthistorický semináø z historie výtvarného umìní spojený s vycházkou v rozsahu 8 hodin.
Èeský kubismus - specifický architektonický i výtvarný projev èeského prostøedí pøed
1. svìtovou válkou. Jeho známé i ménì známé projevy v historickém jádru Prahy
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(Staré Mìsto, Nové Mìsto, Vyehrad). Spojeno s prohlídkou nové expozice v domì
U Èerné Matky Boí.
Pøedpokládaná cena 80 Kè se platí na místì proti dokladu. Vstupné si hradí úèastníci sami.
Závazné pøihláky do 15. kvìtna 2009.

VII. ROÈNÍK LETNÍHO KERAMICKÉHO SEMINÁØE PRO ZAÈÁTEÈNÍKY
I POKROÈILÉ

2. - 8. èervence 2009 v Besednici u Èeských Budìjovic
Lektor: MAREK DIAS
Práce bude rozdìlena do tøí skupin: toèení na hrnèíøském kruhu pro zaèáteèníky,
toèení pro pokroèilé, volná plastika. Úèastníci mají k dispozici vekeré keramické
vybavení, hrnèíøské kruhy, stojany, pece, hlínu. Ubytování má tábornický charakter ve vlastním stanu na pozemku nebo ve svìtnici statku ve vlastním spacím pytli
a karimatce. K dispozici teplá voda, kuchyòka, sprcha. Stravování není v cenì semináøe.
Pøedpokládaná cena 2 700 Kè.
Závazné pøihláky do 17. èervna 2009.

PODZIMNÍ PØÍPRAVNÝ SEMINÁØ KE 13. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDCE
VÝTVARNÝCH PRACÍ DÌTÍ A MLÁDEE

6. - 8. listopadu 2009, Písek
Poslední pøípravný semináø pøed jarní celostátní pøehlídkou v rekonstruovaném prostoru Sladovny bývalého píseckého pivovaru. Plánujeme dílny a diskusi u kulatého
stolu s odborníky na vyhláené téma 13. celostátní pøehlídky - Komunikace mezi
výtvarnou výchovou a výtvarným umìním.
Pøedpokládaná cena 1 250 Kè.
Závazné pøihláky do 26. øíjna 2009.

KERAMIKA RAKU

13. - 15. listopadu 2009, Praha 3
Lektor MAREK DIAS
Z dùvodù stavebních úprav M v Praze 6 mìníme místo konání semináøe na Prahu 3,
v DDM Ulita.
I tady je monost pøespání ve vlastním spacím pytli a na vlastní podloce.
Úèastníci semináøe se seznámí se starou japonskou technikou výroby èajové misky - chawanu i s novodobým americkým pojetím této technologie. Sami si vyrobí
èajovou misku postupem, který dodnes pouívají japontí hrnèíøi. Zaijí magickou
atmosféru pøi nanáení glazur a pøi následném výpalu mohou sledovat probíhající
zmìny. Vyndávání vypálených èajových misek z rudé rozpálené pece patøí
k nezapomenutelným záitkùm.
Pøedpokládaná cena 850 Kè.
Závazné pøihláky do 2. listopadu 2009.
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Vechny výtvarné semináøe mají akreditaci MMT è. 28025/2006-25-581. Pøihláení
zájemci dostanou informace a èasový rozpis vèas pøed kadým semináøem.
Pøihláky posílejte na adresu Zdena Synecká, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo 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 Jarní pøípravný semináø - 15. - 17. 5. 2009 , Kopøivnice
w Èeský kubismus - 23. 5. 2009, Praha
w VII. keramický letní semináø - 2. - 8. 7. 2009, Besednice
w Podzimní pøípravný semináø - 6. - 8. 11. 2009, Písek
w

Keramika Raku - 13. - 15. 11. 2009, Praha

Úhrada úèastnického poplatku (kromì kunsthistorického semináøe):
1) pøevodem na úèet (po obdrení vaí pøihláky vám zaleme èíslo naeho
úètu a pøidìlený variabilní symbol)
2) sloenkou (po obdrení vaí pøihláky vám zaleme sloenku na
výe uvedenou adresu)
3) fakturou (vyplòte pøesnou fakturaèní adresu):
Název koly (pøesný, napø. podle zøizovací listiny):
IÈO:
Adresa koly:
Datum:

Podpis:
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MLADÁ SCÉNA 2009

Celostátní pøehlídka studentských divadelních souborù
4. - 7. èervna 2009, Ústí nad Orlicí
Celostátní pøehlídku studentských divadelních souborù Mladá scéna 2009 z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s OS Malá scéna, Ústí nad Orlicí. Pùjde o 1. roèník - døíve se celostátní pøehlídka konala v rámci Náchodské Prima sezóny, kde se nadále vìnují projektu setkávání studentù zabývajících se rùznými umìleckými obory. V Ústí nad Orlicí se zamìøíme
výhradnì jen na studentské divadelní soubory a pokusíme se jim nabídnout diskuse o inscenacích vedené studenty JAMU ve spolupráci s odbornými lektory.
V lektorském týmu svou úèast pøislíbili Jiøina Lhotská, Veronika Rodriguezová, Dominika palková, Roman Èerník a Tomá ika. Souèástí pøehlídky budou
i vzdìlávací semináøe a doprovodný program.

Nabídka semináøù v rámci celostátní pøehlídky Mladá scéna 2009:
Letos se uskuteèní ètyøi semináøe pro studenty od 15 do 26 let a jeden speciálnì
pro pedagogy.

DÍLNA A JAKO A U SI ODPOÈINEME a A JAKO ANKA
Ranní káva v pohybu aneb Jak se probudit a jak se neprobudit
POHYBOVO-ODDYCHOVÁ DÍLNA PRO PEDAGOGY
Semináø je vìnovaný pedagogùm, kteøí se zabývají tvoøivou prací s dìtmi, studenty
i dospìlými. Ústøední téma setkání bude hledání míry mezi aktivitou a oddychem jak k tomu vyuít dech, dotek a pohyb? A hlavnì, jak si uívat pohybu a jak si uít
lenoení. Co si vzít s sebou: pití a deku
Lektorka: ANNA CAUNEROVÁ, uèitelka tance, narozená na Slovensku ve vesnici Kostolite. Vìnuje se práci s milovníky tance a divadla, studuje Body-Mind Centering®
v Bratislavì. Má ráda buòky, svou rodinu, pøátele, nic, sud plný hroznù.
Dílna zaène kadý den v 9.30 a skonèí ve 12.00. Probíhat bude od ètvrtka 4. èervna
do nedìle 7. èervna.
DÍLNA E JAKO ESA NOVINÁØSKÁ a E JAKO EVA
Jak se píe zpravodajùm? Tvoøivá urnalistická dílna pro odváné (vánì i nevánì)
Dílna je urèená kadému, kdo si chce ve ètyøech dnech pøehlídky vyzkouet nìco
z novináøského øemesla a zároveò z oblasti tvoøivého psaní - tedy psát pro ètenáøe
pøehlídkového zpravodaje. Budeme spoleènì i individuálnì tvoøit texty, které - budeli se daøit - kadý den vyjdou otitìné ve zpravodaji. Dílna úèastníkùm nabídne základy tvorby rùzných typù publicistických textù (rozhovor, sloupek, reportá) a jejich variací, i textù umìleckých, které také mohou být souèástí pøehlídkového zpravodaje
jako emotivní, subjektivní reflexe dìní na Mladé scénì. Pùjde tedy i o texty literární
(textové koláe, fotografie, básnì, èrty a jiné otevøené texty). Kdo se odváí do dílny
vstoupit, mùe zaít jak èasový pracovní stres, tak dobrý pocit z vytvoøeného, které
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se s kadým ranním rozbøeskem, jakmile vstoupí do rukou ètenáøe zpravodaje, stává pro nìj aktuálním - a v tée chvíli je pro autora textu ji textem minulým, vèerejím
- protoe se rodí èlánek nový, dnení, lepí...
Nároènost urnalistické dílny mùe být vykoupena moností získat okamitou zpìtnou vazbu - nejprve od kolegù a lektorky v dílnì, a poté i od ètenáøù zpravodaje. Zkuste si stát se na ètyøi dny novináøem - a pojïte do toho s odvahou, humorem; hrou
i vánì. Co si vzít s sebou: vlastní notebook (pokud vlastníte), diktafon nebo MP3
pøehrávaè, flash disk.
Lektorka: EVA BRHELOVÁ, vystudovala dramatickou výchovu na Divadelní fakultì
JAMU v Brnì, kde nyní vyuèuje v ateliéru Divadlo a výchova. Vede divadelní soubor
na Církevní støední zdravotnické kole v Brnì, je lektorkou dílen a semináøù tvoøivého psaní. Pracovala v redakci Deníku Dìtské scény v Trutnovì, zkuenosti získávala
pravidelnými èlánky pro server Èeské noviny. Pøispívá do Amatérské scény, Tvoøivé
dramatiky, Talentu. Ráda domù z cest posílá pohlednice.
Dílna bude probíhat kadý den (4. - 7. èervna ) od 10 do 12 hodin, a poté od 21 do 23
hodin, kdy bude druhá fáze spoleèné práce vìnovaná reflexím a konzultacím textù
(vytvoøených bìhem odpoledne) a jejich koneèným úpravám pøed odevzdáním
do aktuálního èísla zpravodaje.
DÍLNA J JAKO JÉÉÉ IMPROLIGA a J JAKO JANA
Improvizace se sportovními pravidly (u nás známá jako improliga) v sobì propojuje
divadelní improvizaci a sportovní exhibici. Na sportovní zápas si tato disciplína ale jen
hraje. Ve skuteènosti je tøeba s druhým týmem spolupracovat a respektovat daná
pravidla. V opaèném pøípadì toti není moné vytvoøit krátké spoleèné improvizace,
které by dávaly smysl.
Úèastníci dílny se seznámí s pravidly improligy a s rùznými kategoriemi, vyzkouejí
si cvièení vedoucí ke skupinové spolupráci a naslouchání. Naskytne se jim pøíleitost získat rùzné dovednosti - vnímat víc vìcí najednou, spolupracovat v týmu, vzdát
se svých nápadù ve prospìch nápadù ostatních, rychle reagovat a respektovat spoleèná pravidla - co se hodí nejen pro improligu. Kdo by si nechal ujít monost
vyzkouet si improvizaèní trénink na vlastní kùi? Tøeba vzniknou nové týmy a tím
pádem také monost navzájem se setkávat a spoleènì hrát.
Co si vzít s sebou: pohodlné obleèení na pohyb.
Lektorka: JANA MACHALÍKOVÁ, narodila se v Praze, vystudovala dramatickou výchovu na DAMU. Recituje, hraje, improvizuje, moderuje, vede dìtské soubory, uèí
a lektoruje. Má ráda puntíky a králíky.
Dílna zaène kadý den v 9.00 a skonèí ve 12.15. Probíhat bude od ètvrtka 4. èervna
do soboty 6. èervna.
DÍLNA H JAKO HRA a H JAKO HANKA - HRA S MATERIÁLEM, PØEDMÌTEM
A LOUTKOU
Objevitelská tvùrèí dílna je vedená jako spoleèná hra s papírem, igelitem, látkami,
vodou, rùznými pøedmìty, zkrátka se vím, co nám pøijde pod ruku. S tìmito vemi
vìcmi budeme rozmlouvat, tanèit, pohybovat se. Budeme je formovat i deformovat.
Ale pøedevím objevovat jejich zvlátnosti, specifika, jedineènost a monosti pohybu, gest, øeèi. Pùjde o odhalení skrytého a osobitého ivota pøedmìtù, materiálù
i ivlù, ale pùjde také o hru naeho vlastního tìla.
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Formálnìji øeèeno: vichni zúèastnìní se prakticky i teoreticky setkají s loutkovým,
pøedmìtným a alternativním divadlem. Zamìøíme se na získání základních øemeslných dovedností pro hru s pøedmìtem, materiálem a loutkou. Budeme rozvíjet nai
hravost, fantazii a objevovat nejen ivot pøedmìtù, ale i sebe sama a naich schopností a dovedností. Nauèíme se vyrábìt jednoduché spodové i závìsné loutky, jako
napø. prstové, ploné, mapetové, manekýnové, z rùzných materiálù.
Co si vzít s sebou: pohodlné obleèení, pohodlnou cvièební obuv, nùky (popø. tuku
a blok).
Lektoøi: HANA GALETKOVÁ, moná s TOMÁEM VOLKMEREM a asistentkou IRENOU IKIEVOVOU
Hanka Galetková se narodila v Uherském Hraditi. Vystudovala dramaturgii
na Janáèkovì akademii múzických umìní a pak také reii na KALD DAMU. Zapojuje
se do mnoha divadelních projektù (napø. W4V/V4W - mezinárodní divadelní projekt
státù V4). Spoleènì s Tomáem Volkmerem se zabývá arteterapeutickou aktivitou
s názvem Terapie loutkou. Ráda plave.
Dílna zaène kadý den v 9.00 a skonèí ve 12.00. Probíhat bude od ètvrtka 4. èervna
do nedìle 7. èervna.
DÍLNA M JAKO MIM a M JAKO MICHAL ANEB BEZE SLOV
Semináø pro vechny, kteøí se chtìjí seznámit se základy klasické i moderní pantomimy. Úèastníci se nauèí technické prvky (práce s imaginární rekvizitou, tlaky, pantomimická chùze) a proniknou do problematiky jevitního a scénického pohybu prostøednictvím improvizace a etudování na zadaná témata. S jejich pomocí dojde také
na tvoøení vlastních neverbálních pøíbìhù. Studenti budou mít pøíleitost uvìdomit si
zákony neverbální komunikace pøi praktických èinnostech.
Co si vzít s sebou: pohodlné obleèení na pohyb.
Lektor: MICHAL HECHT, mim, reisér a pedagog na volné noze. Studoval pantomimu u Zoji Mikotové a akrobacii u Evy Bosákové. Poté absolvoval nesèetné mnoství
kurzù rùzných druhù neverbálního divadla v Èesku i cizinì. Od roku 1988 jezdí po svìtì
se svými sólovými programy a vyuèuje pohyb. Sedm let strávil ve Finsku jako pedagog na NÄTY (finská obdoba DAMU) v Tampere. Nyní hraje v divadle Image v Praze,
poøádá semináøe, reíruje rùzné divadelní skupiny. K jídlu má nejradìji pivo.
Dílna zaène kadý den v 9.00 a skonèí ve 12.30. Probíhat bude od ètvrtka 4. èervna
do nedìle 7. èervna.
Pokud vás nìkterý ze semináøù zaujal a chcete se doò pøihlásit, spojte se s Lenkou
Novotnou a napite na e-mailovou adresu novotna@nipos-mk.cz nebo volejte na tel.
221 507 974, popø. na mobil 604 43 34 85. Více informací najdete na stránkách
NIPOS-ARTAMA www.nipos-mk.cz nebo na stránkách Malé scény v Ústí nad Orlicí
www.msuo.cz.

Kormidlo si mùete objednat v elektronické podobì na adrese
kormidlo@nipos-mk.cz, uetøíte nám tím náklady na tisk a potovné.
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PROGRAM CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKY STUDENTSKÝCH
DIVADELNÍCH SOUBORÙ MLADÁ SCÉNA
tvrtek 4. èervna
9:00 - 12:00 semináøe
13:53 zahájení pøehlídky
14:00 preDRED, Náchod - Krátký proces s Jelizavetou Bim Bam Bum
15:00 DS Bit, Jihlava - Rubikon
16:00 divadelní duo To, Praha - Mrazák
17:15 Tragaèu, Tragaèu pøi ZU Vl. Ambrose, Prostìjov - enské
19:30 diskuse
21:30 doprovodný program
è

pátek 5. èervna
9:00 - 12:00 semináøe
14:00 Atraktor, Liberec - Holky Elky
15:30 Na poslední chvíli, Ostrov - Nikdo nemùe ven
17:00 UNISEX, Unièov - Maso
19:30 diskuse
21:30 doprovodný program
sobota 6. èervna
9:00 - 12:00 semináøe
13:30 DS SNOOP, Opatovice nad Labem - Rodinné pøíbìhy
14:45 DS Emanuela Krumpáèe, Rosice - Dvì sestry
15:50 HRKBRK, Ronov - Moci nemoci
16:30 Veselé zrcadlo, Ústí nad Orlicí - Rebelové
17:55 Nìkdo - dvouèlenný soubor jednoho herce, Jaromìø - Ve dvì na hrukách II.
19:30 diskuse
21:30 doprovodný program
7. èervna
9:00 - 12:00 semináøe
13:00 Divadlo Krátký rozum, Brno - kolní vzpoura!
14:30 SU taneèní a pohybové studio Magdaléna, Rychnov u Jablonce nad Nisou Panoptikum a Kadý je nìkdy trapný
16:00 diskuse a závìr
17:00 Výlap na Andrlùv Chlum - pro dobití kyslíku
Náhradníci:
Ansábl Oz, Olomouc - Vernisá: Cool Pool
OJEBAD, Praha - Chal-gallai
Zmìna programu vyhrazena.
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RÁMKÙV PÍSEK

Celostátní pøehlídka experimentujícího divadla - 49. roèník
29. - 31. kvìtna 2009
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 a OS Pod èarou Písek. V rámci pøehlídky probíhají diskuse o vidìném. Úèast pro letoní sestavu diskutérù pøislíbili
Alena Zemanèíková, Jan Císaø, Jiøí Adámek, Vladimír Hulec a Petr Michálek.

PROGRAM CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKY EXPERIMENTUJÍCÍHO
DIVADLA RÁMKÙV PÍSEK
pátek 29. kvìtna
17:00 zahájení
17:07 THeatr Ludem, Ostrava - Narozeniny
18:15 Kohen, Kopøivnice - Kohen Market
19:15 Smr Divadlo DDM, Kopøivnice - Proè to nezkusit?
20:00 LSD, Liberec - Protentokrát Mimo
21:00 diskuse
sobota 30. kvìtna
11:00 Kunsthaus - Fernando Krapp mi napsal dopis
12:10 Nìkdo, Jaromìø - Ve dvì na hrukách II.
14:30 diskuse
15:30 Antonín D.S., Praha - ena. Øíkejte mi ena (one-woman-show)
16:30 Divadlo Vysokozdviného soumara, Opava - Hra
17:30 Divadlo Kámen, Praha - Zvìstování Bohunce
20:00 J.S.T.E. ARTYOK a DRED, Náchod - Dekalog: Kamtenpláè (adondellanto)
21:12 diskuse
23:00 Láhor soundsystem - Diskrétní den
nedìle 31. kvìtna
10:30 PS Cyranovy boty, Brno - Vìtve tého stromu
11:15 DS SNOOP, Opatovice nad Labem - Rodinné pøíbìhy
14:00 diskuse a zakonèení pøehlídky
16:00 Výstup na rozhlednu Jarník nebo inspirativní pøedstavení (podle poèasí)
Náhradníci: DS Bit, Jihlava - Rubikon
Zmìna programu vyhrazena.
Pokud chcete pøijet na celý víkend a zajistit ubytování, ozvìte se nejpozdìji do 10. kvìtna 2009 e-mailem nebo telefonicky Lence Novotné - 221 507 974, 604 43 34 85,
novotna@nipos-mk.cz.
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S.M.A.D.

SETKÁNÍ MLADÝCH AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍKÙ
Dílna rámkova Písku - UMPERK 2009
14. - 23. srpna 2009
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
umperk.
Setkání mladých amatérských divadelníkù umperk 2009 je pracovní divadelní dílnou. Úèastníci dílny budou pracovat vdy s jednou osobností èeského èi slovenského divadla. V letoním roce otevíráme 5 tøíd po cca 12-16 úèastnících. Zvate svoji
volbu, zejména volbu náhradních tøíd. Napite poctivì, pokud o ádnou náhradní
tøídu nebudete mít zájem, pøihláku vak zalete co nejdøíve. Dalí program bude
obsahovat pøedstavení, besedy, projekce apod.

VEOBECNÉ podmínky platné PRO VECHNY:

Termín: 14. - 23. 8., uzávìrka 26. 6. 2009, zbylá místa budou doplòována na dotaz.
Pøíjezdy: v pátek 14. srpna 2009 do veèera, odjezdy: v nedìli 23. srpna 2009 ráno,
vlastní dílna: 8 dní mezi tím. Nutná úèast PO CELOU DOBU dílny vèetnì závìreèné
prezentace!
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.
S sebou (pro vechny dílny - pokud jsou nìjaké individuální poadavky, jsou uvedeny u jednotlivých tøíd): Pohodlné obleèení, ve kterém mùete pracovat, lehnout
si na podlahu èi trávník. Obuv takté vhodná. Jakékoliv nápady, hudební nástroje,
zvlátnosti. Psy nebrat!

KURZOVNÉ:

2000 Kè (kurzovné, ubytování v domovì mládee na postelích a s urèitou mírou soukromí - asi 4-5 na pokoji, doplòkový program) - doprava a strava na vlastní náklady.
900 Kè (kurzovné, bez ubytování - vhodné pro místní èi ty, kteøí mají v umperku monost bydlet u známých, doplòkový program) - doprava a strava na vlastní náklady.
Vae pøihláka bude brána v úvahu pøi zaøazování do tøíd podle dolého poøadí.
V zájmu urychlení komunikace volte prosím adresu pro zaslání v poøadí: e-mail, fax,
osobní odbìr, normální pota a uvádìjte takovou adresu èi telefonické spojení, které bude skuteènì platné. Berte ohled i na svou nepøítomnost v bydliti o prázdninách a zajistìte si monost vyøízení vzkazu.
V polovinì èervence obdríte potvrzení své úèasti v konkrétní tøídì a èíslo úètu (døíve
ádné peníze neposílejte!!!). Po dohodì je moné vystavit i fakturu.
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A - Lubo Veselý (divadelní i filmový herec, pedagog a reisér)

PROMÌNA

Rád bych navázal na minulou práci. Jestli jsme minule pracovali s klasickým divadelním textem, teï mì láká práce na dramatizaci a zdivadelnìní povídek a èásti
novely Franze Kafky Promìna. Samozøejmì se na to pøipravím, abych nìjaké úpravy
u pøivezl, ale èekám na podnìty úèastníkù dílny a nebráním se jim. Zamìøíme se tedy
na práci s literárním textem a jeho i nae monosti se pokusíme uvést na jevitì.
Myslím, e je to spíe pro herce, ale budu rád, kdy se pøihlásí i dramaturgové
a reiséøi.
Zájemce poprosím, aby si pøeèetli pár povídek F. K. a budu rád, kdy budou seznámeni s Promìnou. Hrají-li na hudební nástroje, tak také budu rád, kdy si je vezmou
s sebou, i kdy je moné, e je nakonec nepouijeme... Zatím ahoj a tìím se!!!
B - Ján imko (slovenský reisér a dramaturg)

REVOLÚCIA NEBUDE V TELEVÍZII / ODNAUÈ SA VRAVIE NIE / MÁTE, ÈO
STE SI ZAPLATILI

revolution will not be televized. she says no, i say no. you got what you paid for.
a never nikomu nad tridsa. rockandroll a revolúcia. úspene sme sa prerebelovali
do druhej puberty. a doma v obývaèke je kadý revolucionár. trièko s che guevarom
a èiapka s vreckom. revolúcie a revolty, rockandroll (drogy a sex, samozrejme), èo
z vás ostalo, kto má ideály, nech sa prihlási.
ve¾a práce je s takou revolúciou. písal o tom aj georg büchner vo svojej hre dantonova smr. aj kurt cobain by za òu ivot prefetoval. a èo my? povstaneme? zablýska sa
nad umperkom?
Èítame, aby sme spracovali: Georg Büchner: Dantonova smr. A ïalej napríklad:
Kurt Cobain: Journals, Ramones: Lyrics, Nirvana: Lyrics, Radiohead: Lyrics, Nomeansno: Lyrics. A podobne.
Pozn. organizátorù: Pøílohu zaleme pouze tìm, kteøí se do této tøídy pøihlásí.
Dos bolo autorských preintelektualizovaných javiskových kreácií! Chceme jasnú výpoveï, chceme ostré riffy, vykrièané hlasy, chceme sa podpisova na spotené podprsenky. Tento rok o revolúcii. Na podklade Büchnerovho textu Dantonova smr.
Na podklade textov piesní. Na podklade ivotopisov a denníkov rockandrollových hviezd.
S gitarami. Kto nemá elektrickú, nie je. A kto nemá kapelu, robí divadlo.

E - Jakub Nvota (slovenský reisér a autor)

CABARET

Cabaret... pôvodný, starý, Parísky...
Zadanie: kadý musí vedie, ako sa povie po francúzsky Èierna maèka.
Francouzské slovo cabaret, oznaèující nálevnu èi kavárnu, tedy podniky, kde tato forma
zábavy vznikla, pochází pøes støedonizozemský výraz cabret a staroseverofrancouzský výraz camberette z pozdnì latinského slova camera, tj. malá místnost.
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Kabaret je malá scéna se zábavným, humoristickým, hudebním nebo taneèním programem, který obsahuje ansony, skeèe, jednotlivé hudební, pìvecké, taneèní nebo
scénické výstupy. Programem provází konferenciér. Kabaretní písnì (pùvodnì psané
pro kabaret) bývají také oznaèovány termínem kabaretní kuplety. Lehèí kabaret
s pøevaujícím hudebním programem pak také bývá oznaèován slovem antán. Neplete si èásti oblièeje: Kaba-ret je nìco jiného ne Kaba-nos!

G - Patrik Lanèariè (slovenský reisér a pedagog)

OBRAZOVÁ VIZUALIZÁCIA OPERNÝCH ÁRIÍ

Nepôjde o inscenovanie opery. Operné árie budú hudobnou inpiráciou, pre: pocit,
obraz, dramatickú situáciu, konflikt, príbeh (a to bude základom pre nau obrazovú
vizualizáciu).
Budú to akési divadelné klipy, vytvorené na pôdoryse operných árií. Ich tvar, forma,
obsah, poetika - budú vychádza z naej vlastnej predstavivosti a obrazotvornosti.
Frekventanti:
§ bolo by dobré prinies na CD / DVD svoje ob¾úbené, èi akéko¾vek známe a slávne
operné árie,
§ tie by bolo vhodné prinies kniky s reprodukciami slávnych obrazov výtvarného
umenia, resp. dejiny umenia (hlavne výtvarného),
§ prinies, ak je to moné: parochne rôzneho druhu, mastné divadelné líèidlá,
masky, príp. bizarné kostýmy.
J - Jiøí Lössl (taneèník, performer a pedagog)

POHYB - TICHO - DECH

Po letech znovu, jen tak, a bez pøíèiny, budu v umperku. V podhùøí Jeseníku,
v blízkosti moudrých stromù. Ti, co mne znají, vìdí, e právì stromùm jsem vìnoval
tøi pøedcházející dílny. Tentokrát bych rád plnì vìnoval pozornost lidskému tìlu. Tìlu
jako nástroji komunikace, pohybu, jako jazyku sdìlení a prostoru, jako prostøedí,
kde toto sdìlení mùe rezonovat. Bude moná i zábavné postupnì od tìlesné struktury hledat a nacházet zdroj této rezonance, hrát si s tóny, barvami, odstíny a v okamiku
naplnìní je nechat vstoupit do prostoru jako prosté konstatování naeho bytí
s vìdomím, e kadý jsme jedineèný, e kadý má svou pøednost. Tou mou je chu
otvírat cestu k pohybu, tou vaí je nacházet cestu k pøíbìhu.
Pøihláky zasílejte na adresu: NIPOS-ARTAMA, Alena Crhová, P.O.Box 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem: crhova@nipos-mk.cz; a.crhova@volny.cz
Telefonické dotazy: A. Crhová: 221 507 968, 604 569 781, K. Tomas: 221 507 932,
603 480 111.
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PØIHLÁKA
S.M.A.D.

SETKÁNÍ MLADÝCH AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍKÙ
Dílna rámkova Písku - UMPERK 2009
14. - 23. srpna 2009
Jméno:
Adresa:
Telefon:

Mobil:

E-mail:

Pøíp. jiné:

Datum narození:
Soubor/y/, dosavadní divadelní zkuenosti:

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.

napite písmenko

NOCLEHY (zvolenou monost zakroukujte):
n postel na pokoji domova mládee
n nepotøebuji nocleh
Datum ___________ 2009 ______________________________
podpis
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TVOØIVÁ DRAMATIKA
je jediný odborný èasopis v ÈR zamìøený na vechny oblasti dramatické výchovy:
§ na dramatickou výchovu jako samostatný pøedmìt i na dramatické metody aplikované v jiných pøedmìtech (èeský jazyk a literatura, prvouka/vlastivìda, dìjepis,
obèanská výchova, cizí jazyk...) na základních a støedních kolách,
§ na dramatickou výchovu v mateøské kole,
§ na divadlo hrané dìtmi a dìtský pøednes,
§ na dramatickou výchovu na vysokých kolách umìleckého a pedagogického smìru,
§ na dramatickou a jinou tvoøivou hru s postienými,
§ na teorii, didaktiku a historii oboru.
TD vznikla v roce 1990 z iniciativy Sdruení pro tvoøivou dramatiku, v souèasné dobì
ji vydává ARTAMA (v Národním informaèním støedisku pro kulturu) ve spolupráci
se Sdruením pro tvoøivou dramatiku a s katedrou výchovné dramatiky Divadelní fakulty Akademie múzických umìní.
TD vychází tøikrát do roka - vdy v únoru, záøí a listopadu. Distribuována je pøedevím pøedplatitelùm (lze si ji objednat pøímo v redakci na adrese: ARTAMA, Blanická 4 / P. O.
BOX 12, 120 21 Praha 2 nebo mailem na adrese: std@drama.cz).
TD má strukturu danou dvìma hlavními rubrikami, které pojmenovávají obì základní smìøování dramatické výchovy - DRAMATIKA-UMÌNÍ-DIVADLO a DRAMATIKA-VÝCHOVA-KOLA, a doplòuje je rubrika REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
s oddíly Odborná literatura a Umìní pro dìti a mláde. Kadé èíslo otevírá rubrika
ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI, která má ambici rozvíjet teorii a historii dramatické
výchovy a pøispívat k ustalování terminologie oboru.
Souèástí TVOØIVÉ DRAMATIKY jsou také èlánky o rùzných smìrech a konceptech
zahranièní DV. Dosud byla vìnována pozornost napø. tìmto osobnostem svìtové
dramatické výchovy: Winifred Wardové, Geraldine Brain Siksové, Brianu Wayovi, Viole
Spolinové, Gavinu Boltonovi, Dorothy Heathcoteové, Cecily O´Neillové, Jonothanu
Neelandsovi, Tonymu Goodeovi, Warwicku Dobsonovi, Judith Ackroydové, Nellie
McCaslinové, Johnu O´Toolovi, Johnu Somersovi, Helmutovi Köppingovi, Allanu
Owensovi, Rivesi Collinsovi, Christiane Pageové, Augustu Boalovi, Julianì Saxtonové a dalím.
TD je v souèasné dobì jedinou platformou, kde se uveøejòují nové dramatické
texty pro dìtské a støedokolské soubory, recitaèní pásma a montáe a scénáøe
pùvodních nebo pøeloených kolních dramat (dramatických struktur), které lze vyuít
pøímo ve vyuèování. Dramatické texty jsou publikovány v textové pøíloze DÌTSKÁ SCÉNA, která je souèásti kadého èísla Tvoøivé dramatiky.
TD je po zániku Zlatého máje vedle bulletinu PdF MU Ladìní jediným periodikem, které se soustavnì vìnuje literatuøe pro dìti.
Podrobný obsah a rejstøík vylých èísel TVOØIVÉ DRAMATIKY a textové pøílohy
DÌTSKÁ SCÉNA je vydáván vdy po dvou roènících.
Detailnìjí informace najdete také na webové stránce: http://www.damu.cz/katedry-a-kabinety/katedra-vychovne-dramatiky/cas-tvoriva-dramatika/tvoriva-dramatika-creative-drama/.
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PUBLIKACE O DRAMATICKÉ VÝCHOVÌ A DIVADLE
Publikace je moné si objednat na adrese: www.drama.cz
Josef Mlejnek: Klaun Strakapoun hraje dìtem
Publikace s podtitulem Odkaz d 41, divadla dìtí a mládee zachycuje ivotní cestu
a dílo Václava Vaòátka, naeho významného herce a reiséra, spolupracovníka E. F.
Buriana, a nabízí detailní pohled na první významnou éru èeského divadla pro dìti.
Její souèástí jsou rozhovory s tøemi herci, kteøí se na èinnosti d 41 podíleli - Stellou
Zázvorkovou, Vlastimilem Brodským a Janou Dítìtovou. Cena: 70 Kè.
Eva Machková: Metodika dramatické výchovy
Základní pøíruèka pro uèitele dramatické výchovy na vech typech a stupních kol,
pro vychovatele a vedoucí dìtských divadelních, loutkáøských a recitaèních kolektivù. Cena: 50 Kè.
Eva Machková: Úvod do studia dramatické výchovy
Pøehledná kniha o dramatické výchovì, její teorii, didaktice a historii. Publikace vyla v roce 2007 v 2., upraveném vydání. Cena: 40 Kè.
Norah Morganová-Juliana Saxtonová: Vyuèování dramatu
Pøeklad publikace zkuených pedagogù dramatické výchovy, která patøí k nejoblíbenìjím pøíruèkám mezi uèiteli dramatu po celém svìtì. Cena: 50 Kè.
Hana Budínská: Hry pro est smyslù. Kartotéka pro loutkáøe i neloutkáøe,
kteøí si umìjí hrát s dìtmi
U 7., upravené vydání stále ádané pøíruèky, která patøí k nejoblíbenìjím metodikám
dramatické výchovy mezi tìmi, kdo uèí dramatickou výchovu nebo vyuívají nìkterých
jejích postupù pøi práci s pøedkolními i kolními dìtmi, i pro ty, kdo vedou dìtské divadelní a loutkáøské soubory. Cena: 50 Kè.
Krista Bláhová: Uvedení do systému kolní dramatiky
Systematická pøíruèka dramatické výchovy struènì a pøehlednì seznamuje se vemi
oblastmi tohoto oboru. Cena: 30 Kè.
Alena Palarèíková: Tygr v oku aneb O tvorbì inscenace s dìtmi a mládeí
V pøevánì prakticky zamìøené knize se autorka vìnuje specifice tvorby inscenace s dìtmi
a mládeí a popisuje a analyzuje jednotlivé fáze inscenaèního procesu. Cena: 50 Kè.
árka tembergová-Kratochvílová: Metodika mluvní výchovy dìtí
Základní pøíruèka techniky a kultury mluvy s metodikou, která je postavena na tvoøivé høe,
shrnuje mnohaleté praktické zkuenosti pièkového odborníka tohoto oboru. Cena: 30 Kè.
KORMIDLO è. 2/2009 (è. 60) - informaèní bulletin Centra dìtských aktivit v NIPOS-ARTAMA  Pøipravili J. Hulák, J. Lössl, J. Provazník, Z. Synecká, K. Èerníèková, M. Fousková, B. Novotná,
L. Novotná, A. Crhová  Adresa Centra dìtských aktivit: NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4,
120 21 Praha 2, tel.: 221 507 968, e-mail: kormidlo@nipos-mk.cz  Praha - duben 2009  Èíslo
registrace MK ÈR E 13461.
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