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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.artama.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

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
Nahlíení je urèeno vem zájemcùm o støedokolské a mladé divadlo a dramatickou
výchovu s dospívajícími - vedoucím mladých divadelních souborù, uèitelùm,
studentùm a dalím, kteøí o práci s mladým souborem zatím jen uvaují.
Jde o setkání souborù a dalích zájemcù z celé ÈR, které zahrnuje pøedevím
pøehlídku inscenací støedokolských a mladých divadelních souborù
spoleèné diskuse o pøedstaveních s vedoucími a èleny souborù a pøizvanými
odborníky
tvùrèí spolupráci mezi èleny souborù a dalími úèastníky v doplòkových dílnách
vzájemnou výmìnu zkueností a inspiraci do dalí práce
Nahlíení se zúèastní nìkolik vybraných souborù, které mají monost prezentovat
pøed svými vrstevníky výsledky své divadelní práce, zároveò nahlédnout pod poklièku
dalím souborùm, spoleènì odkrývat pozadí vzniku inscenací, nabízet i pøijímat
inspirativní podnìty pro dalí práci. Smyslem je nejen získávání nových zkueností
a inspirace do dalí práce, ale i hledání a mapování irích souvislostí, zdrojù,
problémù a specifik støedokolského a mladého divadla.
DO PROGRAMU PØEHLÍDKY JSOU ZAØAZENY TYTO INSCENACE:
ZU Zlín (ved. Markéta Pavlitíková)
Tomá Pìkný - Markéta Pavlitíková a kol.: Havrane z kamene
Roztoèená Vrtule Slaný (ved. Kateøina Rezková)
Kateøina Rezková a soubor na motivy rùzných verzí povìsti: Hameln
Heidi und Klum dìvèátka z hor, ZU Trutnov (ved. Dominika palková)
Virginia Woolfová - Dominika palková a kol.: Vertigo
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ZU Biskupská, Praha 1 (ved. Hana Trázníková)
Filippo Tommaso Marinetti / Josef Èapek: Válka - hygiena svìta
Na poslední chvíli, ZU Ostrov (ved. Lucie Velièková)
Milo Macourek - soubor: Nikdo nemùe ven
Na køídlech, VOP a SPg Litomyl (ved. Aneta Kopecká)
Richard Bach - Aneta Kopecká a kol.: Jonathan Livingston Racek
ZU Jindøichùv Hradec (ved. Zuzana Jirsová)
Jan Werich - Zuzana Jirsová a kol.: Rozum a tìstí
Karel Jaromír Erben: Svatební koile
Studio Divadla Dagmar a ped. koly Karlovy Vary (ved. Hana Franková)
Iva Procházková - Hana Franková: Soví zpìv (doplòkový program - inscenaci zaili
úèastníci loòského Nahlíení v rozpracované podobì)
Program bude upøesnìn bìhem záøí na internetových stránkách www.drama.cz
a www.artama.cz.
Nahlíení 2009 bude zahájeno ve ètvrtek 15. øíjna veèer prezencí úèastníkù a úvodním
pøedstavením. Závìr je naplánován na nedìli 18. øíjna odpoledne.
Lektory diskusí letoního Nahlíení budou ALENA PALARÈÍKOVÁ, uèitelka LDO ZU
erotín Olomouc a dlouholetá vedoucí dìtských a mladých divadelních souborù,
a VÁCLAV KLEMENS, reisér a umìlecký éf Divadla loutek Ostrava, pedagog herectví
a vedoucí hudebnì-dramatického oddìlení Janáèkovy konzervatoøe v Ostravì.

PØIHLÁKA NA

2009

Jméno a pøíjmení: ..........................................................................................................
Datum narození: .........................................
Adresa: ............................................................................................................................
........................................................................ PSÈ: ......................................................
Telefon domù: ............................................. Telefon do zam.: .................................
Mobilní telefon: ...........................................
.

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

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

n nocleh ve vlastním spacím pytli v budovì KD Bechynì
n kvalitnìjí ubytování v internátu nebo v penzionu

Datum

Podpis
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Úèastnický poplatek 350 Kè, pro studenty denního studia 250 Kè, zahrnuje vstupné
na vechna pøedstavení, úèast na diskusích, doplòkových dílnách a nocleh ve vlastním
spacím pytli v budovì KD Bechynì. Kvalitnìjí nocleh v internátu nebo v penzionu je
moné si pøiplatit (cca 200 Kè / noc).
Máte-li o úèast na Nahlíení zájem, vyplòte pøihláku a polete ji na adresu Jakub
Hulák, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 969,
e-mail: hulak@nipos-mk.cz, pokud mono do 1. øíjna 2009.

VYSOKOKOLSKÉ STUDIUM
DRAMATICKÉ VÝCHOVY
Katedra výchovné dramatiky DAMU otevírá v roce 2010 dva typy studia:
1. prezenèní magisterské studium (tøíleté), urèené absolventùm vysokých kol
pedagogického nebo umìleckého smìru - bakaláøùm nebo magistrùm;
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.
Studium je ukonèeno obhajobou diplomové bakaláøské, resp. magisterské práce
a státní bakaláøskou, resp. magisterskou zkoukou. Souèástí státní závìreèné
magisterské zkouky je rovnì obhajoba samostatného tvùrèího projektu.
Pozn.: Pøímá výuka v kombinovaném (bakaláøském) studiu probíhá o víkendech (jeden
víkend do mìsíce) v kadém akademickém roce od záøí do èervna, výuka v prvním
a druhém roèníku zahrnuje rovnì týdenní soustøedìní v druhé polovinì srpna.
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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.
- 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.

DENÍK DÌTSKÉ SCÉNY 2009

Vem zájemcùm, kteøí letos nemìli monost zúèastnit se celostátní pøehlídky
Dìtská scéna, nabízíme zaslání kompletu vech sedmi èísel pøehlídkového
zpravodaje (zdarma). Na poádání mùeme zaslat i nìkteré starí roèníky.
Kontakt: Jakub Hulák, ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2,
e-mail: hulak@nipos-mk.cz, tel. 221 507 969.
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PUBLIKACE O DÌTSKÉM DIVADLE
A DRAMATICKÉ VÝCHOVÌ
TVOØIVÁ DRAMATIKA

je jediný odborný èasopis v ÈR zamìøený na vechny oblasti dramatické výchovy:
n 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,
n na dramatickou výchovu v mateøské kole,
n na divadlo hrané dìtmi a dìtský pøednes,
n na dramatickou výchovu na vysokých kolách umìleckého a pedagogického smìru,
n na dramatickou a jinou tvoøivou hru s postienými,
n 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 s STD
a s katedrou výchovné dramatiky Divadelní fakulty Akademie múzických umìní.
TD má strukturu danou dvìma hlavními rubrikami, které pojmenovávají obì základní
smìøování dramatické výchovy - DRAMATIKA-UMÌNÍ-DIVADLO a DRAMATIKAVÝCHOVA-KOLA, a doplòuje je rubrika REFLEXE-RECENZE-INFORMACE s oddíly
Odborná literatura a Umìní pro dìti a mláde. Kadé èíslo otevírá rubrika ÚVAHY-POJMYSOUVISLOSTI, která má ambici rozvíjet teorii a historii dramatické výchovy a pøispívat
k ustalování terminologie oboru.
Souèástí TVOØIVÉ DRAMATIKY jsou 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-tvorivadramatika/tvoriva-dramatika-creative-drama/.
TD vychází tøikrát do roka - vdy v únoru, záøí a listopadu. Distribuována je pøedevím
pøedplatitelùm (lze si ji objednat pøímo v redakci na adrese: NIPOS-ARTAMA, Blanická 4,
P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2 nebo mailem na adrese: std@drama.cz).
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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.
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. Kniha obsahuje také pøehled nejvýznamnìjích publikací o dramatické výchovì, které vyly v ÈR od roku 1999. Cena:
20 Kè.
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POHYBOVÁ A TANEÈNÍ VÝCHOVA

Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Centrum dìtských aktivit, P.O.BOX 12 / Blanická 4,
120 21 Praha 2, www.artama.cz, www.scenicky-tanec.cz
Jiøí Lössl, tel.: 221 507 967, mobil: 724 949 347, e-mail: lossl@nipos-mk.cz

TANEC, TANEC

2009

XXIII. celostátní pøehlídka scénického tance mládee a dospìlých

23. - 25. øíjna, Mìstské divadlo o.p.s. Jablonec nad Nisou a Eurocentrum s.r.o.,
Jablonec nad Nisou
Z povìøení Ministerstva kultury a pod zátitou místostarosty mìsta Jablonce
nad Nisou poøádají NIPOS-ARTAMA Praha a Taneèní a pohybové studio Magdaléna
Rychnov u Jablonce nad Nisou ve spolupráci s Mìstským divadlem Jablonec
nad Nisou o. p. s., Eurocentrem s. r. o. Jablonec nad Nisou a my sdruením pro taneèní a pohybové divadlo.

PØEDBÌNÝ PROGRAM
pátek 23. øíjna
8.00 - 12.00 prezence úèastníkù pøehlídky /MD
14.00 - 17.00 minisympozium Vznik a prevence úrazu /EU
15.00 - 17.00 interpretaèní semináøe souèasných taneèních technik /EU
18.00 první programový blok pøehlídky /MD
20.30 inspirativní pøedstavení /MD
sobota 24. øíjna
10.00 - 12.00 interpretaèní semináøe souèasných taneèních technik /EU
10.00 - 13.00 rozborový semináø pro pedagogy prvního programového bloku /EU
14.00 - 17.00 minisympozium Vznik a prevence úrazu /EU
15.00 - 17.00 interpretaèní semináøe souèasných taneèních technik /EU
18.00 druhý programový blok pøehlídky /MD
20.30 aukce umìleckých dìl /MD
21.00 spoleèenský veèer
nedìle 25. øíjna
10.00 - 12.00 interpretaèní semináøe souèasných taneèních technik /EU
10.00 - 13.00 rozborový semináø pro pedagogy druhého programového bloku /EU
Mìstské divadlo /MD, Eurocentrum /EU
Podrobné informace a pøihláka také na www.artama.cz a www.scenicky-tanec.cz.
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SEMINÁRNÍ POBYT

Vdy na podzim, v letoním roce po sedmé, oívá Jablonec nad Nisou na nìkolik
dnù scénickým tancem. S potìením lze øíci, e vznikla nová kulturní tradice v tomto
mìstì, v tomto regionu, ve svìtì amatérského scénického tance, která pøináí
bohatou kálu kulturních záitkù. Abyste mohli být u toho i vy, pøipravili jsme pro vás
seminární pobyt, který je urèen vem zájemcùm o souèasnou scénickou taneèní
tvorbu, tedy vem vedoucím zájmových skupin, choreografùm a interpretùm. Zahrnuje
dva veèery nejzajímavìjích choreografií z jednotlivých krajských pøehlídek, inspirativní
pøedstavení, øadu interpretaèních semináøù zamìøených pøedevím na souèasnou
techniku, dnes ji tradièní minisympozium a spoleèenské setkání.
Seminární poplatek 2000 Kè zahrnuje pøíspìvek na ubytování, stravování a umoòuje
volný vstup na interpretaèní semináøe, minisympozium, tøi veèerní pøedstavení
a spoleèenský veèer. Nezahrnuje pojitìní a cestovní náklady.
Pøihláky zalete obratem na adresu NIPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl, P.O.BOX 12 / Blanická 4,
120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967, e-mail: lossl@nipos-mk.cz.
Uzávìrka pøihláek 15. záøí 2009.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na seminární pobyt XXIII. celostátní pøehlídky scénického tance
Tanec, tanec... 2009
23. - 25. øíjna, Mìstské divadlo o.p.s. a Eurocentrum s. r. o., Jablonec nad Nisou
Jméno a pøíjmení: ................................................................................................................
Adresa: ..................................................................................................................................
........................................................................

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

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

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

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

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

Soubor, v nìm tanèím nebo který vedu:
Zavazuji se, e kurzovné zaplatím v plné výi dne 23. øíjna 2009 pøi prezenci
ve foyeru v Mìstském divadle Jablonec nad Nisou o.p.s.
Datum

Podpis
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VZDÌLÁVACÍ PROGRAMY 2009/2010

Vzdìlávání jsou akreditována MMT pod è.j.: 19 533/2008-25-413 v programu Dalího
vzdìlávání pedagogických pracovníkù, jsou odbornì garantována NIPOS-ARTAMA Praha.
Jsou celoroèní nebo jednosemestrální, víkendová, jedenkrát v mìsíci. Absolvent skládá
závìreèné zkouky, za které mu po úspìném sloení pøísluí OSVÌDÈENÍ.
1. SOUÈASNÉ POHYBOVÉ TRENDY SCÉNICKÉHO TANCE, ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Celoroèní vzdìlávací cyklus je realizován ve spolupráci se Základní umìleckou kolou
Ústí nad Orlicí v prostorách taneèního sálu, a to vdy jednou v mìsíci o víkendu v èasové
dotaci 16 vyuèovacích hodin na víkend. Navazuje na pøedcházející roèník, který se vìnoval
ètyøem základním okruhùm: souèasná technika, kontaktní improvizace, tanec
s partnerem, kompozièní práce.
Lektor: Zuna Kozánková (SR), taneènice, pedagoka, choreografka, lektorka shiatsu.
Termín: záøí 2009 - èerven 2010
Kontakt: Zlatue Bartoová, Staré Oldøichovice 23, 562 01 Ústí nad Orlicí,
mobil: 737 816 547, e-mail: zlatusebartosova@seznam.cz
2. TÌLO JAKO NÁSTROJ, ÈESKÝ KRUMLOV
Jednosemestrální vzdìlávací cyklus je realizován ve spolupráci se Základní umìleckou
kolou v Èeském Krumlovì v prostorách taneèního sálu, a to vdy jednou v mìsíci
o víkendu v èasové dotaci 16 vyuèovacích hodin na víkend. 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. Cyklus je rozèlenìn do pìti základních
okruhù, které budou vyuèujícími systematicky rozvíjeny: anatomie v pohybu, práce
s vnitøním prostorem lidského tìla, práce s intimním prostorem lidského tìla, práce
s vnìjím prostorem, kompozice.
Lektor: Jiøí Lössl, externí pedagog DAMU a HAMU Praha.
Termín: listopad 2009 - bøezen 2010
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl
3. LEKTOR TANEÈNÍ VÝCHOVY PRO DÌTI, RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU
Jednosemestrální vzdìlávací cyklus je realizován ve spolupráci s Taneèním studiem
Magdaléna Rychnov v prostorách taneèního sálu, a to vdy jednou v mìsíci v sobotu
v èasové dotaci 8 vyuèovacích hodin. Téma: Jak pøivést dítì k vlastní tvorbì.
Lektor: Bohumíra Eliáová (choreografka, pedagoka), Lenka vandová (pedagoka),
Edgar Mojdl (hudebník), Blanka Kadlecová (výtvarnice), Ludmila Rellichová (pedagoka).
Termín: leden - èerven 2010
Kontakt: Ludmila Rellichová, Lièí jámy 139, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou,
mobil: 602 963 574, e-mail: tsmagdalena@email.cz
4. TÌLO JAKO NÁSTROJ, OSTRAVA
Jednosemestrální vzdìlávací cyklus je realizován ve spolupráci s Lidovou konzervatoøí
Ostrava v prostorách taneèního sálu, a to vdy jednou v mìsíci o prodloueném víkendu
v èasové dotaci 20 vyuèovacích hodin. Téma: Dotek - pohyb - dech. Hlavním cílem semináøe
je spoleèné hledání, setkávání, nalézání, opoutìní, vnímání, cítìní, vìdomí a uvìdomìní
si, jak se dech tìla dotýká, jak tìlem hýbe a jak dýchá pohyb v tanci.
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Lektor: MUDr. Jiøí Maøádek, lékaø s atestací lékaøské rehabilitace, a Jiøí Lössl, tan. pedagog.
Termín: bøezen - kvìten 2010
Kontakt: Kateøina Maceèková, Karla Tomana 3, 709 00 Ostrava, telefon: 596 626 763,
mobil: 728 103 742, e-mail: k.maceckova@atlas.cz

PUBLIKACE
Bohumíra Cveklová - Jiøí Lössl: 5 PØEHLÍDEK dìtských skupin scénického tance
Kutná Hora 2004-2008.
Pokraèování úspìné publikace 20 pøehlídek dìtských skupin scénického tance
1968-2003. Cena 100 Kè.
Bohumíra Cveklová - Libue Kurková: DOPISY O JARMILÁCH
Poutavé vyprávìní vzpomínek na své uèitelky Jarmilu Jeøábkovou (v pøípadì paní
Kurkové) a Jarmilu Kröschlovou (v pøípadì paní Cveklové) z osobní korespondence
obou autorek. Cena 140 Kè.
Jiøí Lössl: RYTMICKÁ, POHYBOVÁ A TANEÈNÍ VÝCHOVA MLADÍHO ACTVA - deset
lekcí pro zaèínající pedagogy.
Publikace pomùe zejména zaèínajícím pedagogùm správnì utøídit a metodicky
uspoøádat rytmickou, pohybovou a taneèní výuku dìtí mladího kolního vìku.
Cena 100 Kè.
Lenka vandová: TANEÈNÍ VÝCHOVA PRO PØEDKOLNÍ DÌTI
Publikace pomùe zejména zaèínajícím pedagogùm správnì utøídit a metodicky
uspoøádat taneèní výuku dìtí pøedkolního vìku. Publikace beznadìjnì rozebrána 2. vydání bude k dispozici od øíjna t.r. Cena 140 Kè
Uvedené knihy lze objednat na adrese NIPOS-ARTAMA, email: klofcova@niposmk.cz, pøípadnì on-line: www.nipos-mk.cz

pam pam 2-09

obèasník scenického tance, vyel v srpnu t.r. a pøinesl aktuální informace v tìchto
kapitolách: Významnosti - cena Ministerstva kultury paní J. Máèelové - ivotní jubilea
paní M. Hroudové, M. Zádìrové-Kytýøové, B. Cveklové - Ohlédnutí - proè tu jsou
krajské pøehlídky a èím letos pøimìly k zamylení J. Lössl - Køíem kráem po krajských pøehlídkách od naich zpravodajù - Kutná Hora 2009 - fotografické
a textové zpravodajství z Celostátní pøehlídky dìtských skupin scénického tance ??? - taneèní výchova a vzdìlávání - Drobnièky - Tancesse - Otevøeno - Mezi mìsty
- Tanambourreé - Ústøední kolo Národní pøehlídky taneèních oborù ZU - palíèek
- Výzva Choreditae o.s. - Rozhovor - o práci v integrované skupinì s J. Semotamovou
(Brno) a L. Kubeovou (Praha) rozmlouvá V. Bìlehrádková - Téma - støed tìla (2) pokraèování V. Rinowski - Díváme se za hranice - jak se vede scénickému tanci
v Irsku - reportá P. Halaové ve spolupráci s N. Paruk - Co, kde, kdy - pøehled
festivalù a pøedstavení - Odkazy a informace - co je v knihách, co pluje na webu.
Rádi pøivítáme i Vae názory, zkuenosti a dalí informace z letních dílen, semináøù,
festivalù do podzimního èísla. Uzávìrka bude 15. záøí 2009.
Pøihláku a archiv èasopisu naleznete i na www.scenicky-tanec.cz/publikace - èasopis.
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Kontakt: NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2,
www.artama.cz
Kateøina Èerníèková, tel.: 221 507 964-5, e-mail: cernickova@nipos-mk.cz

HLEDÁNÍ DOMOVA

Lidové umìní v tvorbì Bohuslava Martinù
8. listopadu 2009, vandovo divadlo Praha
Námìt a choreografie: D. Stavìlová, dramaturgická spolupráce: A. Stavìlová, sólisté: T. Jamník - violoncello, A. Hlavenková - soprán, A. Stavìlová, A. vejdová - flétny, L. Zetcheva - klavír,
dále úèinkují: H. Koíková, J. Malík - tanec, Taneèní skupina souboru J. Vycpálka
Hudebnì-taneèní komorní veèer reflektující tvorbu Bohuslava Martinù, v ní se skladatel
inspiroval lidovým umìním. Jde okomorní projekt pøináející netradièní propojení
principù lidového umìní a komorní hudby ve vybraných dílech významného hudebního
skladatele, evokující zejména pøedstavu domova, který Martinù nespornì celý ivot
hledal.
Kontakt: Kateøina Èerníèková, NIPOS-ARTAMA

TANEÈNÍ VARIETY I

Lidový tanec na scénì - cyklus semináøù pro období leden - únor 2010 zabývající
se vybranými problémy souvisejícími s choreografickou tvorbou pøevánì folklorních
souborù. Pozornost bude soustøedìna na rozvíjení pohybových schopností taneèníkù
a otázky související s divadelní praxí, jako je svícení apod. Místo konání: Praha.
Závazné pøihláky nejpozdìji do 15. prosince 2009, poèet úèastníkù je omezen.
Kontakt: Kateøina Èerníèková, NIPOS-ARTAMA

PUBLIKACE
Daniela Stavìlová: Èervená rùièko, proè se nerozvíjí
Doudlebská masopustní koleda: tanec, identita, status a integrace. Multimediální
studie, její výroba byla realizována v rámci projektu kola folklorních tradic, spojuje
monosti verbálního a vizuálního jazyka a v tomto pøípadì slouí k zachycení komplexu
sledované masopustní obchùzky a k prezentaci tance jako kulturního textu, který
pomáhá odhalit a sdìlit význam této tradièní události v dnení lokální spoleènosti.
Jiøina Mlíkovská: Vyprávìní o tanci na jeviti
Mezi èeskými autory píícími o tanci má autorka významné postavení vycházející
z jejího celoivotního zájmu o tanec ve vech jeho podobách. Její dalí práce opìt
pøináí ivý obraz taneèních událostí dávno minulých, nedávných a témìø souèasných
a je cenným pøíspìvkem ve zpùsobu mylení o taneèním umìní jako celku.
Uvedené knihy lze objednat na adrese NIPOS-ARTAMA, klofcova@nipos-mk.cz
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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, e-mail: bnovotna@nipos-mk.cz, tel.: 221 507 975

OPAVA CANTAT 2009
Celostátní pøehlídka - I. roèník

Celostátní pøehlídka støedokolských pìveckých sborù se uskuteèní v termínu 27. 29. 11. 2009 v Opavì. Pøehlídku poøádá Mendelovo gymnázium Opava ve spolupráci
s NIPOS-ARTAMA a Unií èeských pìveckých sborù. Sbory, které postoupily z postupových
pøehlídek (uskuteènily se v únoru a bøeznu roku 2009) na Opava cantat:
I. kategorie - dívèí sbory:
Dívèí pìvecký sbor Gymnázia Dìèín (Markéta Bednáøová a 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)
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)

KLUB SBORMISTRÙ

Podzimní víkendové setkání Klubu sbormistrù
13. - 15. listopadu 2009, Suice
Poøádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Suickým dìtským sborem, Semináø má
akreditaci MMT è. 19 533/2008-25-413.
LEKTOØI:
Josef Baierl - sbormistr Suického dìtského sboru, Jan Pelech - sbormistr Suického dìtského sboru, Milena Naglmüllerová, Jaroslava Hanusová - sbormistrynì
pøípravného oddìlení Brouèci Suického dìtského sboru, doc. PaedDr. Zdenìk
Vimr - sbormistr Nové èeské písnì, operního sboru divadla J. K. Tyla v Plzni, pedagog
ZÈU, Jitka Kovaøíková - pìvecký pedagog, Svatava Èíková - taneèní pedagog
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Semináø Klubu sbormistrù je souèástí volného cyklu inspirativních semináøù
poøádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou urèeny a otevøeny vem zájemcùm z øad
zkuených i zaèínajících sbormistrù dìtských pìveckých sborù. Semináø je
koncipován jako práce ve sborových dílnách, v rámci semináøe se uskuteèní i koncert
hostitelského sboru.
Pøedpokládaný úèastnický poplatek 980 Kè zahrnuje kurzovné, ubytování a stravování
(2x snídanì, 1x obìd, 1x veèeøe). Pøihláku zalete nejpozdìji do 9. øíjna 2009 na níe
uvedenou adresu.
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Barbora Novotná, P.O.Box 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 975, e-mail: bnovotna@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.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

NA PODZIMNÍ SEMINÁØ KLUBU SBORMISTRÙ
13. - 15. listopadu 2009, Suice
Jméno a pøíjmení: .........................................................................................................
Adresa: ............................................................................................................................
...................................................................

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

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

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

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

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

Úèastnický poplatek uhradím (nejpozdìji do 29. øíjna 2009)
Vyberte jednu variantu a zakrtnìte:
1) pøevodem na úèet (po obdrení pøihláky vám zaleme èíslo naeho
konta a pøidìlený variabilní symbol)
2) sloenkou (po obdrení pøihláky vám zaleme sloenku na
výe uvedenou adresu)
3) na základì faktury (vyplòte pouze v pøípadì platby fakturou):
Název koly (pøesný, napø. podle zøizovací listiny):
IÈO:
Adresa koly:
Poznámky:
Datum:

Podpis:
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Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Centrum dìtských aktivit,
P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, www.artama.cz
Zdena Synecká, tel.: 221 507 966, e-mail: synecka@nipos-mk.cz

PODZIMNÍ PØÍPRAVNÝ SEMINÁØ

ke 13. celostátní pøehlídce výtvarných prací dìtí a mládee
6. - 8. listopadu 2009 ve Sladovnì v Písku

Poslední pøípravný semináø pøed jarní 13. celostátní výtvarnou pøehlídkou. Úèastníci
se seznámí s výstavními prostorami v rekonstruované Sladovnì bývalého píseckého
pivovaru, kde bude instalována 13. celostátní výtvarná pøehlídka v dobì od 16. dubna
do 16. kvìtna 2010. V semináøi plánujeme zajímavé ukázky pøípravy na pøehlídku
u nìkolika výtvarných pedagogù, pøipravujeme dílny a diskusi s odborníky
na vyhláené téma 13. pøehlídky - Komunikace mezi výtvarnou výchovou a výtvarným
umìním, jednáme o úèasti pøedních souèasných výtvarných umìlcù støední generace.
Souèástí semináøe bude také spoleèná prohlídka historické èásti Písku a blízkého
Milevska s odborným výkladem.
Propozice a dalí informace k pøehlídce a semináøi sledujte na www.artama.cz
a na www.vytvarneprehlidky.cz.
Ubytování v Písku zajitìno.
Pøedpokládaná cena semináøe je 1250 Kè.
Závazné pøihláky nejpozdìji do 26. øíjna 2009.

KERAMIKA RAKU
14. - 15. listopadu 2009

Lektor: Marek Dias
Z dùvodù stavebních úprav M v Praze 6 mìníme místo semináøe na Prahu 3,
v DDM Ulita, kde je dobré zázemí keramické dílny, zahrady a je zde monost pøespání
ve vlastním spacím pytli a na své karimatce.
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, ale nespoléhejte na poslední chvíli: poèet
úèastníkù je omezen prostorou keramické dílny a pøihláky docházejí u od jara.
Výtvarné semináøe mají akreditaci MMT è. 28025/2006-25-581, mohou být tedy hrazeny
vedením vaí koly z prostøedkù na dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù.
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Pøihláení zájemci dostanou informace a èasový rozpis vèas pøed kadým semináøem.
Upozornìní: V pøípadì pozdního odhláení ze semináøe vám bude úètován stornopoplatek ve výi náhrady vzniklých nákladù.
Pøihláky posílejte na adresu Zdena Synecká, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21
Praha 2, tel.: 221 507 966, e-mail: synecka@nipos-mk.cz.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
na výtvarné semináøe
Jméno a pøíjmení: .........................................................................................................
Adresa: ............................................................................................................................
...................................................................

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

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

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

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

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

Zakrtnìte semináø, o který máte zájem:
n

Podzimní pøípravný semináø - 6. - 8. 11. Písek

n

Keramika Raku - 14. - 15. 11. Praha

Úèastnický poplatek uhradím (nejpozdìji do 29. øíjna 2009)
Vyberte jednu variantu a zakrtnìte:
1) pøevodem na úèet (po obdrení pøihláky vám zaleme èíslo naeho
konta a pøidìlený variabilní symbol)
2) na základì faktury (vyplòte pouze v pøípadì platby fakturou):
Název koly (pøesný, napø. podle zøizovací listiny):
IÈO:
Adresa koly:
Datum:

Podpis:
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