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TVORBA-TVOØIVOST-HRA

14. celostátní dílna komplexní estetické výchovy
7. - 10. øíjna 2010, Jablonec nad Nisou
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA
Spolupoøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku Praha
a Jablonecké kulturní a informaèní centrum, o.p.s.
Spolupráce: katedra výchovné dramatiky DAMU, Praha, ZU Jablonec nad Nisou,
Muzeum skla a biuterie v Jablonci nad Nisou a Støední prùmyslová kola, Vyí
odborná kola Jablonec nad Nisou a Eurocentrum s.r.o. Jablonec nad Nisou.
Netradièní tvùrèí dílna je otevøená vedoucím souborù a skupin vech typù - dramatických, literárních, recitaèních, výtvarných, hudebních (vèetnì dìtských pìveckých sborù), pohybových a taneèních - a pedagogùm rùzných typù kol - mateøských,
základních a støedních, uèitelùm ZU, vychovatelùm kolních druin a klubù, pracovníkùm center volného èasu a domù dìtí a mládee, a také pedagogùm
a studentùm vysokých kol pedagogického i umìleckého smìru a vem ostatním,
kteøí pracují s dìtmi a mladými lidmi a hledají inspiraci a nové podnìty.
Smyslem této celostátní dílny, která se koná u od roku 1993, je spoleènì hledat
pøi praktických èinnostech styèné body mezi rùznými oblastmi tvoøivé hry s dìtmi
a mládeí a monosti jejich propojování i doplòování, ale souèasnì i hledání specifik jednotlivých oborù.
Dílna tak mùe být inspirací také pro ty uèitele, kteøí promýlejí vazby mezi pøedmìty, respektive obory vzdìlávací oblasti Umìní a kultura v RVP pro základní vzdìlávání a RVP pro gymnaziální vzdìlávání.
Jednotlivé tøídy na celostátní dílnì povedou v tomto roce opìt zkuení odborníci
z celé republiky. Kadá skupina bude vedena vdy dvìma lektory - lektorem dramatické výchovy a lektorem dalího oboru.
Zvlátností této celostátní dílny je to, e se pokadé koná v jiném místì Èech
nebo Moravy. Místo konání se pak stává tematickým východiskem pro dílnu a její
námìt. Pøi jeho volbì je vìtinou dùleitá u lokalita sama. Roli èasto hrají vzhled,
dispozice a atmosféra objektù a míst (v pøedchozích dílnách to byly napø. støedovìké
opevnìní mìsta Polièka, hrad Sloup vytesaný do skály, románsko-gotická bazilika
v Tøebíèi, renesanèní mìsto Telè, jeviovický hrad) nebo okolní krajina (rybník Vajgar
v Jindøichovì Hradci, Polná se zbytky tvrze, ghetta a idovského høbitova a nedalekým
lomem, Police nad Metují). Kadé místo v sobì nese i stopy událostí a pøíbìhù, je
se v nìm nebo kolem nìj mohly odehrát nebo skuteènì odehrály (útrek noèního
rozhovoru fiktivních postav v oknì litomylského renesanèního zámku; povìst o uøezaných uích køesanù, které po tatarském obléhání zùstaly u tramberka) a také
stopy historických nebo fiktivních postav, které pro nás mohou, jsme-li k místu dostateènì vnímaví, oít (Vítek z Prèice, který podle povìsti pøed hradbami Jindøichova
Hradce rozdìlil vítkovské panství mezi svých pìt synù). Námìt dílny je tedy lektory
a organizátory volen vdy tak, aby byl dostateènì motivující a inspirující, aby dával
monost rùzných úhlù pohledu a zpracování a v ideálním pøípadì aby v sobì nesl
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i metaforu, kouzlo nebo tajemství, které by dokázalo úèastníkùm zprostøedkovat záitek výjimeènosti. Tak tomu bude i letos v Jablonci nad Nisou.
Kurzovné pro úèastníky dílny: 1000 Kè (pro studenty prezenèního studia a øádné
èleny STD 20% sleva, tedy 800 Kè).
Dílna je akreditována MMT pod èíslem: 3363/2009-25-71.
Pokud máte zájem se dílny zúèastnit, zalete pøihláku co nejrychleji, nejpozdìji
vak do 31. kvìtna 2010 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Centrum dìtských aktivit,
k rukám Jaroslava Provazníka, Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2,
tel. 221 507 966-9 nebo na e-mailové adresy: std@drama.cz
nebo jaroslav.provaznik@damu.cz.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na 14. celostátní dílnu Tvorba-tvoøivost-hra
Jablonec nad Nisou 7. - 10. øíjna 2010
Jméno a pøíjmení: ............................................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................................
...................................................................

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

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

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

Telefon/ mobil: ........................................

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

kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi nebo mládeí:

Zajímám se o práci ve skupinì zamìøené pøedevím na:
n výtvarnou a dramatickou výchovu
n pohybovou a dramatickou výchovu
n hudební a dramatickou výchovu
n literární a dramatickou výchovu
(Vyznaète prosím víc monosti a své preference, pokud by nìkterá ze skupin
byla ji pøeplnìna.)
Datum:

Podpis:
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DÌTSKÁ SCÉNA 2010

Celostátní pøehlídka dìtského divadla
Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù
39. roèník
11. - 17. èervna 2010, Trutnov
Z povìøení a za finanèního pøispìní MK a MMT poøádají NIPOS-ARTAMA, Sdruení
pro tvoøivou dramatiku a Dùm kultury Trutnov ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU.
Dìtská scéna je nejvýznamnìjí akce v ÈR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenaèní práci s dìtmi. Zahrnuje pøedstavení nejzajímavìjích divadelních, loutkáøských a recitaèních inscenací dìtských souborù a nejzdaøilejí vystoupení dìtských recitátorù vybraná lektorskými sbory krajských pøehlídek, rozbory inscenací pod vedením odborníkù na divadlo a dramatickou výchovu, dopolední
praktické semináøe zamìøené na vybrané oblasti inscenaèní práce a dramatické
výchovy a inspirativní doplòkový program.
Dìtská scéna je urèena vem zájemcùm o divadlo s dìtmi a mládeí a dramatickou výchovu, vedoucím dìtských a mladých souborù, uèitelùm 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 D se koná
od 11. do 13. èervna 2010 (pøíjezd úèastníkù 11. èervna po poledni). Celostátní
pøehlídka dìtského divadla spolu s praktickými semináøi A, B, C pro dospìlé úèastníky a semináøem P pro støedokolské studenty bude probíhat od 12. do 17. èervna 2010 (pøíjezd úèastníkù 11. 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 - Od pohybu k divadelnímu vyjádøení
(a nìkde mezi tím se skrývá otázka: Co vidím, kdy se dívám?)
V rámci fyzického a psychického rozehøátí si budeme hrát a pracovat se základními pohybovými principy a pokusíme se jim porozumìt na vlastním tìle. V druhé
èásti se zamìøíme na to, co vidím, kdy se dívám. Budeme se vìnovat pozorování,
co pøináí a nabízí ten, kdo stojí nebo se pohybuje na základì urèitého pohybového
principu, v rùzných místech a rùzných dráhách prostoru, a jakou informaci to pøináí
pro divadelní zpracování. Závìreèná èást je vyhrazena øeení konkrétních úloh, s nimi
se setkáváme pøi budování divadelního tvaru (jak pohybovì a prostorovì vytvoøit dav,
nekonèící cestu ). Námìty a témata ke zpracování si mùeme vybrat i z pøedstave4
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ní, která na pøehlídce uvidíme. K tomu vemu patøí také spoleèná rozprava nad tím,
co vytvoøíme, uvidíme nebo budeme øeit. Nebudeme se snait být dokonalí a brát
se vánì. Pùjde o to projít spoleèným procesem a pìknì si ho uít. Pohodlné obleèení, pití a mu jsou výhodou.
Lektorka: ANNA CAUNEROVÁ (Slovensko), performerka a taneèní pedagoka,
vystudovala taneèní konzervatoø Evy Jaczové a pedagogiku klasického tance na VMU
v Bratislavì. Od roku 2001 má statut svobodné umìlkynì na poli souèasného tance
a pohybového divadla. Jako taneèní pedagog pracuje s profesionálními taneèníky
a divadelníky. V roce 2007 získala cenu za interpretaci v rámci udílení Ceny Sazky
za objev v tanci. Od roku 2008 studuje Body-Mind Centering® v Bratislavì.
Tøída B - Mylení v obrazech
Praktická herecká a reijní dílna pro vechny, kdo pracují s dìtským èi mladým
divadelním souborem a jako pedagogové, dramaturgové a reiséøi v jedné osobì
procházejí inscenaèním procesem od námìtu, pøedlohy èi dramatického textu a
po finální jevitní tvar. Prakticky si osvìtlíme a prozkoumáme základní stavební
jednotky tohoto procesu - zejména text, slovní jednání, herecký cíl a dramatickou
situaci.
Lektorka: HANA FRANKOVÁ, dlouholetá hereèka a reisérka Divadla Dagmar
Karlovy Vary, pedagoka støední pedagogické koly v Karlových Varech a katedry
výchovné dramatiky DAMU Praha. Od roku 1992 systematicky pracuje s dìtskými
a mladými soubory, s nimi vytvoøila øadu pozoruhodných inscenací, v poslední dobì
napø. Kdyby bylo nebe nebo Já, Holden.
Tøída C - Materiál, pøedmìt a barva vyprávìjí pøíbìh
Materiál, pøedmìt a barva se stávají jednající postavou (loutkou) v pøíbìhu.
V praktickém semináøi budeme hledat pøíbìh v archetypálních znacích základního
materiálu, jednoduchého pøedmìtu èi barvy. Vcítìním, souznìním s nimi se pak
pøes výtvarný obraz a metaforu pokusíme vytvoøit divadelní pøíbìh. Budeme vycházet
ze zásady, e divadlo je od slova dívat, e pro diváka je lepí vidìt ne slyet a pro
herce je lepí ukazovat, ne popisovat.
Lektor: JOSEF BRÙÈEK, loutkoherec a reisér s dlouholetou praxí s vedením
dìtských, mladých i dospìlých skupin pod hlavièkou legendárního souboru Tatrmani ze Sudomìøic u Bechynì, po dlouhá léta vedoucí Kulturního domu v Bechyni
a organizátor mnoha divadelních pøehlídek a semináøù, v roce 2002 byl ocenìn
Cenou ministerstva kultury za pøínos v oblasti neprofesionálního divadla.
Tøída D - Tøi dny s dìtským pøednesem
Víkendový semináø pro vechny zájemce, kteøí pracují nebo se chystají pracovat s dìtskými recitátory, popøípadì hodnotí dìtská vystoupení jako porotci recitaèních pøehlídek a rádi by si ujasnili základní zákonitosti a specifika oboru a nabrali
inspiraci z vystoupení dìtí na celostátní pøehlídce i z diskusí vedených zkueným
odborníkem. Tøídenní pobyt seminaristù na pøehlídce zahrnuje návtìvu vystoupení recitátorù 2., 3. a 4. kategorie a následné debaty a rozbory.
Lektorka: EMA ZÁMEÈNÍKOVÁ, uèitelka LDO ZU Na Støezinì v Hradci Králové,
vedoucí pièkových dìtských a mladých divadelních souborù, uèitelka Konzervatoøe
Pardubice a externí pedagoka KVD DAMU, odbornice na pøednes, autorka pøíruè5
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ky Cesta k pøednesu aneb Prùvodce pro pedagogy a mladé recitátory (NIPOS, Praha 2009).
Tøída S (pro studenty støedních pedagogických kol) - Divadelní ABeCeDa aneb
Od pøedlohy k pøedstavení
Studenti projdou v prùbìhu esti dnù celým procesem pøípravy divadelní inscenace.
Na chvíli se staneme dramaturgy, reiséry, scénografy a herci. Jako dramaturgové se budeme zabývat výbìrem textu a jeho úpravou. Jako reiséøi budeme pøemýlet nad jeho inscenaèními monostmi, nad postavami, zvolíme ánr a budeme
si povídat o jevitních prostøedcích. Jako scénografové budeme øeit, jak bude vechno na jeviti vypadat (dekorace, kostýmy, rekvizity, pøípadnì loutky, svìtlo...) Jako
herci si vyzkouíme rùzné herecké techniky a cvièení (mluvní cvièení, pohybové hry,
herecké etudy, improvizace, hry s materiálem, pøedmìtem a loutkou )
V závìru poèítáme s prezentací naí spoleèné práce (ukázkou, etudou, èi èástí
pøedstavení).
Lektoøi: HANA GALETKOVÁ, dramaturgynì a reisérka, zakladatelka a pøedsedkynì kulturního sdruení THeatr Ludem, pedagoka Ostravské univerzity (obor kulturní dramaturgie se zamìøením na divadlo) a externì Slezské univerzity v Opavì,
vedoucí mladých a dìtských divadelních souborù
TOMÁ VOLKMER, divadelní scénograf, výtvarník a reisér, spolupracovník mnoha
loutkáøských a divadelních scén v Èechách i v zahranièí (v posledních letech zejm.
Divadlo loutek Ostrava, Loutkové divadlo Radost v Brnì a v Polsku Teatr im. A. Sewruka Elbl¹g, Teatr Baj Varava)
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 D 400 Kè, studenti denního studia 300 Kè
(zahrnuje poplatek za semináø a vstup na pøehlídková vystoupení).
Ubytování od pátku 11. 6. do ètvrtka 17. 6. (v pøípadì tøídy D do nedìle 13. 6.) si
úèastníci uhradí zvlá podle nárokù na pohodlí:
w penzion - tøídy A, B, C, P ubytování po celou dobu pøehlídky (6 nocí) - pøedpokládaná cena 200 Kè/noc, tøída D, ubytování od pátku do nedìle (2 noci)
- pøedpokl. cena 250 Kè/noc
w tìlocvièna gymnázia - s vlastním spacím pytlem a podlokou - 40 Kè/noc
Máte-li zájem pøihlásit se do nìkteré ze seminárních tøíd DS 2010, vyplòte peèlivì pøihláku a polete ji co nejdøíve, pokud mono do 14. kvìtna 2010 na adresu:
Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo emailem na adresu hulak@nipos-mk.cz (elektronická verze pøihláky ke staení
na stránkách www.artama.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.
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ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na praktický semináø Dìtské scény 2010
11. - 17. 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 a mládeí: ...................................................
..................................................................................................................................................
Absolvované semináøe a dílny dram. výchovy a dìtského divadla, event. studium:

Závaznì se pøihlauji do seminární tøídy (zakroukujte):
A - Od pohybu k divadelnímu vyjádøení
B - Mylení v obrazech
C - Materiál, pøedmìt a barva vyprávìjí pøíbìh
D - Tøi dny s dìtským pøednesem
S - Divadelní ABeCeDa aneb Od pøedlohy k pøedstavení
Uveïte náhradní monost pro pøípad, e by byla kapacita tøídy u pøeplnìna:

Mám zájem o ubytování:
w

v penzionu (pokoje s lùky)

w

v tìlocviènì gymnázia (s vlastním spacím pytlem a podlokou)

Datum:

Podpis:
7

DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA

DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE KOLE 2010
16. celostátní dílna dramatické výchovy
16. - 22. záøí 2010, 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 - Jak se uèit divadlem
(Lektor: DAVID BOOTH, profesor dramatické výchovy na University of Toronto
a na Nipissing University, North Bay, Ontario, Kanada; dílnu bude tlumoèit PETRA
KUNÈÍKOVÁ)
V dílnì, která je urèena pokroèilým a váným zájemcùm o dramatickou výchovu,
budeme pracovat se strategiemi, které ákùm a studentùm pomáhají pouívat divadelní konvence pøi prozkoumávání problémù souèasného svìta. Úèastníci budou
mít pøíleitost si prakticky vyzkouet, e východiskem k této práci mùe být jednoduchý námìt, ale i scénáø vzniklý na základì pøíbìhù ze ivota nebo napøíklad i pøetváøení
pøíbìhù do vyprávìní v první osobì. Seminaristé se seznámí s tím, jak je moné
pracovat s rùznými typy a formami textù jako zdroji a podnìty k rozvíjení improvizaèních a interpretaèních dovedností studentù a ákù. Dílna pomùe uèitelùm hledat
souvislosti mezi literárními texty a problémy, jimi ijí studenti a áci.
2 - Pøíbìhy, modely, zkuenosti na cestì k vlastnímu já, vztahùm a hlasùm
svìdomí
(Lektor: PAVEL VACEK, katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta,
Univerzita Hradec Králové)
Semináø, vycházející vstøíc tìm, kteøí se zajímají mj. o problematiku etické výchovy, pøibliuje monosti uplatnìní dramatické výchovy pøi utváøení reálného sebepojetí
ákù ve vazbì na mravní vìdomí a cítìní. Dále budou zkoumány pøístupy ovlivòující
hodnotovou orientaci mladé generace a chránící ji pøed nástrahami souèasného
svìta systémem vnitøních zábran.
3 - Podoby dramatické výchovy na vech stupních základní koly
(Lektorka: IRENA HOLEMÁ, uèitelka dramatické výchovy na Z Táborská Praha 4
a pedagoka katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK, Praha)
8
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Jak vytvoøit lekci dramatické výchovy pro dìti 1. a 2. st. základní koly, jak vyuít
metod a technik dramatické výchovy pøi vyuèování, abychom u dìtí dostateènì rozvíjeli dané klíèové kompetence (komunikaci, schopnost øeit problémy, spolupracovat, být tvoøivý, empatický, umìt zapojit svou fantazii ) a naplnili té oèekávané
výstupy kolního vzdìlávacího programu? Úèastníci semináøe se stanou sami
aktéry rùzných typù lekcí dramatické výchovy - napø. takových, které vycházejí z literárního textu, z aktuálních problémù jednotlivých vìkových kategorií ákù/ákyò,
z aktuálních problémù naí spoleènosti Úèastníci dílny budou mít podle svého
zájmu pøíleitost si v závìru práce vytvoøit svou vlastní lekci dramatické výchovy
nebo pøipravit vyuèovací jednotku, v ní budou moci plnì vyuít metod a technik
dramatické výchovy.
4 - Dotek-dech-pohyb
(Lektor: JIØÍ LÖSSL, odborný pracovník pro scénický tanec v NIPOS-ARTAMA,
Praha, externí pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU a katedry tance HAMU,
Praha; vìnuje se pedagogické, metodické, koncepèní, publikaèní a výzkumné práci v oblasti tance)
Hlavním cílem semináøe je poznat svoje vlastní tìlo a jeho monosti jako nástroje komunikace tak, aby se tìlo stalo zdrojem sdìlení, abychom ho dokázali
vìdomì uívat, rozvíjet a objevovat tak skrze dotek cestu k pøirozenému pohybu
i dechu.
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 18. záøí 2010.
Ubytování pro úèastníky dílny nabízíme:
w v hotelu Paøí,
w ve dvou sportovních ubytovnách,
w ve vlastním spacím pytli v tìlocviènì.
Kurzovné (v nìm je zahrnuto také ubytování):
- kurzovné seminaristù, kteøí budou ubytováni v hotelu Paøí: 3.800 Kè
(øádní èlenové STD a studenti 3.000 Kè)
- kurzovné seminaristù, kteøí budou spát ve sportovní ubytovnì: 2.000 Kè
(èlenové STD a studenti 1.600 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 25. èervna 2010 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. Pøihláky pøijímáme do vyèerpání volných míst.
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ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

k úèasti na 16. celostátní dílnì dramatické výchovy
16. - 22. záøí 2010, Jièín
Jméno a pøíjmení: .............................................................................................................
Adresa: ................................................................................................................................
........................................................................ PSÈ: ............................................................
Datum narození: ........................................
Telefon domù: ............................................ Telefon do zam.: .......................................
Mobilní telefon: ........................................... E-mail: .........................................................
kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi a mládeí: .................................................
........................................................................................................................................
Pøihlauji se do tøídy (zakroukujte tøídu, o kterou máte zájem):
1 - Jak se uèit divadlem
2 - Pøíbìhy, modely, zkuenosti na cestì k vlastnímu já, vztahùm
a hlasùm svìdomí
3 - Podoby dramatické výchovy na vech stupních základní koly
4 - Dotek-dech-pohyb
Mám zájem o ubytování:
§ v hotelu Paøí (3 800 Kè, sleva 3 000 Kè)
§

v motelu Rumcajs (2 000 Kè, sleva 1 600 Kè)

§

v chatièce motelu Rumcajs (1 800 Kè, sleva 1 500 Kè)

§

ve vlastním spacím pytli (800 Kè, sleva 600 Kè)

Datum:

Podpis:
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21. celostátní dílna støedokolské dramatiky a mladého divadla
Kulturní dùm Bechynì 21. - 24. øíjna 2010
Poøádají: NIPOS-ARTAMA, Sdruení pro tvoøivou dramatiku, Kulturní støedisko mìsta Bechynì a obèanské sdruení Tatrmani
Tradièní setkání støedokolských a mladých souborù z celé ÈR zahrnuje
pøehlídku divadelních inscenací vybraných souborù
moderované 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.
Nahlíení se zúèastní 6-8 souborù, které budou vybrány pøípravným týmem dílny
na základì inspirativnosti a kvality inscenace, technických parametrù, vìkového sloení souboru (preferujeme 15-20 let), dramaturgických kritérií i termínu doruèení
pøihláky.
Vítaná je úèast souborù s rozpracovanou inscenaci. Ta mùe poskytnout zajímavý materiál k diskusi a monost nahlédnutí do práce souboru. Tvùrcùm pak mùe
pomoct nalézt cestu k dokonèení inscenace.
Soubory, které mají o úèast na Nahlíení zájem, vyplní pøihláku a zalou ji
do 18. èervna 2010 na adresu Jakub Hulák, NIPOS-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 ukázka ze zkouky zachycující rozpracovanou inscenaci
v její stávající podobì nebo ukázka z pøedstavení) a zároveò i text, nejlépe scénáø.
Vítaná je i dalí dokumentace (charakteristika souboru a inscenace, program atd.).
Pøiloené materiály na poádání vrátíme.
Dílna bude otevøena i jednotlivcùm - vedoucím souborù, pedagogùm støedních
kol, studentùm a dalím zájemcùm. Nabídka pro tyto úèastníky bude uveøejnìna
v pøítím èísle Kormidla.
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PØIHLÁKA SOUBORU NA

2010

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

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

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

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

e-mail: ..................................................................................................................................
webová prezentace: ..........................................................................................................
Název inscenace: .............................................................................................................
stav inscenace (hraje se; ve stadiu zkouek; na zaèátku...) - upøesnìte:

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:
12

STUDENTSKÉ A MLADÉ DIVADLO

MLADÁ SCÉNA 2010

Celostátní pøehlídka studentských divadelních souborù
24. - 27. èervna 2010, Ústí nad Orlicí
Celostátní pøehlídku Mladá scéna 2010 z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá NIPOS-ARTAMA, ve spolupráci s OS Malá scéna Ústí nad Orlicí
a Gymnáziem Ústí nad Orlicí. Program bude upøesnìn na stránkách www.artama.cz
16. dubna 2010. V lektorském sboru svou úèast zatím pøislíbili: Jiøina Lhotská, Zuzana Jirsová, Hana Galetková, moná pøijede i Roman Èerník Celostátní pøehlídka
nabízí opìt nìkolik semináøù pro úèastníky. Práce v nich bude zahájena ve støedu
23. èervna ve 13 hodin. Pøihlásit se do vámi zvoleného semináøe mùete Lence
Novotné e-mailem na adresu novotna@nipos-mk.cz nejpozdìji do 31. kvìtna 2010.
Blií informace: Lenka Novotná, tel.: 221 507 974, 604 43 34 85. Pokud budete mít
jakýkoliv dotaz související s pøehlídkou, volejte nebo pite.

SEMINÁØE
Semináø J jako jéé animace - J jako Jana (pro studenty od 15 do 26 let)
Pojïme dávat vìcem, tvarùm, fotkám... dui - pojïme animovat
Chcete si vyzkouet práci s animací? Máte nápady, ale také trpìlivost a schopnost
spolupracovat? Tak pro vás je ideální spoleèné nahlédnutí pod poklièku tvorby, krásy a tajemství animovaného filmu. Seznámíte se s rùznými druhy animace a ve skupinách se pokusíte své nápady realizovat ve vlastních krátkých animovaných filmech.
Lektorka: JANA MACHALÍKOVÁ, Praha
Semináø H jako hudba - H jako Honza (od 15 do 26 let)
Co jste jetì neøekli hudbou
Semináø je urèen pro vechny zájemce o netradièní práci se zvuky a hudbou,
bez znalosti not èi hry na hudební nástroj. Poslouchali jste nìkdy hudbu svého tìla?
Nebo poslouchali jste nìkdy hudbu ticha? Chtìli byste mít kapelu, ale nemáte koho
oslovit a nebo vás nikdo do kapely nechce? Pojïme sestavit experimentální kapelu
z úèastníkù bez ohledu na stav, pohlaví nebo hudební zkuenosti. Máte buben, kastanìty nebo rumba-koule a stydíte se pøedvést pøátelùm svùj um? Pøijeïte si zaøádit,
meditovat a aktivnì odpoèinout mezi zvuky svého vlastního tìla a zvuky ticha.
Lektor: JAN MATÁSEK, Praha
Semináø E jako exkluzivní urnalistika - E jako Eva (od 15 do 26 let)
Jak se píe zpravodajùm? Tvoøivá urnalistika pro odváné (vánì i nevánì)
Semináø je urèen 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. Semináø úèastníkùm nabídne
základy tvorby rùzných typù publicistických textù (rozhovor, sloupek, reportá) a jejich
13
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variací, i textù umìleckých, které také mohou být souèástí pøehlídkového zpravodaje
jako emotivní, subjektivní reflexe dìní na Mladé scénì.
Lektorka: EVA BRHELOVÁ, Brno
Semináø G jako glosáø scénického ètení - G jako Gábina (od 15 do 26 let)
A co takhle èíst na jeviti?
Stává se vám, e ètete knihu a potøebujete se o ni podìlit? Pøipadáte si na záitek
z èetby sami? Zjiujete, e nìkterá literatura se nehodí pro pøednes, a pøece je potøeba dát jí k dispozici lidský hlas? Pøijde vám líto dìlat divadlo z nìkterých próz,
a pøece máte pocit, e by si zaslouily publikum? Nezvládáte se uèit text pøedstavení
nazpamì? A co takhle èíst na jeviti? Budeme zjiovat, na jakých principech mohou texty vznikat a dret pohromadì, vyuijeme literární teorii k pøenosu knih na jevitì
a pokusíme se hledat jejich audiovizuální cesty k posluchaèùm-divákùm.
Lektorka: GABRIELA SITTOVÁ, Zábøeh, Praha
Semináø P jako pøíbìhy fyzického básnictví - P jako Petr (od 15 do 26 let)
Fyzické básnictví aneb Pohybová a hlasová cvièení, která mùe dìlat kdokoliv
Fyzické básnictví je zvlátní zpùsob práce s jazykem. Je to básnictví, které kromì bìné
mluvené a psané øeèi pouívá - pokud mono prostì a originálnì - také øeè pohybù,
zvukù, gest a obrazù, v rùzné míøe a v rùzných vzájemných kombinacích, pøípadnì bìnou øeè opoutí a vytváøí øeè novou, osobní, a pøitom obecnì srozumitelnou.
Výsledkem mùe být hlasová a pohybová improvizace nebo interpretace textu, zaznamenaná v rùzných médiích, pøípadnì výtvarná práce. Pøedstavení, výstava, publikace nebo soukromý proitek zvlátního zpùsobu sebevyjádøení.
Fyzická báseò je víceménì audiovizuální báseò v pohybu. Jazykový experiment
zkoumající meze bìné øeèi. A metafora - spojení slova s èinem, ztìlesòování Slova.
Lektor: PETR VÁA, Brno
Semináø F jako fatální síla dechu - F jako Feng-yûn (jednodenní dílna pro pedagogy)
Dýchání a ivot umìlce
Není vás dobøe slyet? Nelíbí se vám vá hlas? Necítíte se ve své kùi? Umíte dýchat? Víte, e správným dýcháním propojujeme své fyzické tìlo a mysl v jeden celek? Ètyøhodinový semináø Hlasová autoterapie vám podá základní klíè ke svému
energickému tìlu.
Lektorka: FENG-YÛN SONG, Praha
Semináø V jako vhodné svìtlo - V jako Vladimír
Jasno se svìtlem
Dvoudenní semináø pro vechny, kteøí se zabývají divadelním svícením nebo se o nìj
zajímají.
Pøipadá vám divadlo jako èerná díra obalená spletí kabelù, ve kterých se vyzná
jen málokdo? Chtìli byste si (èi potøebujete) udìlat jasno v tom, jak pouívat svìtla
v divadle? Jak se pøipravit na svícení pøedstavení, jak nakreslit svìtelný plánek; filtry,
naráky, intenzitu a èas svícení. Zkrátka krátká intenzivní nalejvárna o svìtelné divadelní technologii se v dnením technologickém svìtì opravdu mùe hodit.
Lektor: VLADIMÍR BURIAN, Praha
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53. WOLKRÙV PROSTÌJOV

Celostátní pøehlídka umìleckého pøednesu a divadla poezie
15. - 19. èervna 2010, Prostìjov
Z povìøení a za finanèního pøispìní MK poøádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci
s Mìstským úøadem Prostìjov - odborem kolství a kultury, oddìlením DUHA - kulturním klubem U hradeb, Mìstským divadlem v Prostìjovì a spoleèností GAUDEAMUS o.p.s. pøi Gymnáziu Jiøího Wolkra v Prostìjovì. Pøehlídka probíhá za finanèního
pøispìní mìsta Prostìjova a Olomouckého kraje.
Wolkrùv Prostìjov je pøehlídkou nejlepích sólových recitátorù, recitaèních kolektivù a divadel poezie v ÈR a pøíleitostí k setkání interpretù literárních textù, ke konfrontaci
tvùrèích výsledkù a postupù, ke vzájemné inspiraci, výmìnì názorù a zkueností.

INTERPRETAÈNÍ DÍLNA NEJEN PRO RECITÁTORY, KTEØÍ POSTUPUJÍ NA WP 2010
15. - 16. kvìtna 2010
Semináø organizuje DDM Praha 8 ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA a OS Pøesah.
Místo konání: Dùm dìtí a mládee Praha (Divadelní klub Osma), Pøemylenská
1102, Praha 8 - Kobylisy (popis cesty: www.ddmpraha8.cz).
Semináø je urèen pøedevím úèinkujícím na krajských pøehlídkách Wolkrova Prostìjova, ale i tìm, kteøí si chtìjí rozíøit své znalosti a zkuenosti pøi práci na interpretaci
textu. Pod vedením zkuených lektorù HANY KOFRÁNKOVÉ, ALEE VRZÁKA (reiséøi ÈRo Vltava) a APOLENY VELDOVÉ (hereèka vandova divadla v Praze)
se úèastníci zamìøí na rozbor textu a jeho interpretaci, zároveò budou moci reflektovat práci svých kolegù. Podmínkou úèasti je ji rozpracovaný text zvládnutý zpamìti.
Postupující na WP budou mít monost pracovat na obou textech. Semináø probíhá
v sobotu od 10.00 s pøestávkou na obìd do 17.00, a v nedìli od 9.30 do 12.30.
V letoním roce budeme z ekonomických dùvodù vybírat finanèní pøíspìvek ve výi:
200 Kè. Ubytování si úèastníci zajiují samostatnì.
Pøihlásit se mùete nejpozdìji do 15. dubna na adrese: moravcikova@ddmpraha8.cz
(Monika Moravèíková, vedoucí oddìlení dramatické výchovy, DDM Praha 8).
Na základì vaeho e-mailu vám bude odeslána pøihláka s variabilním symbolem.
V rámci Wolkrova Prostìjova 2010 se konají tyto dva semináøe:
PØEDNES NA STØEDNÍCH A VYSOKÝCH KOLÁCH - semináø pro pedagogy
Semináø je urèen pøedevím pedagogùm a studentùm vysokých èi støedních
pedagogických kol a dalím zájemcùm. Jeho náplní bude metodika práce s pøednaeèem. Úèastníci se budou nejen zabývat problematikou pøednesu na kolách,
ale sami si i text dle vlastního výbìru a osobních moností nastudují. Pro práci
v semináøi vyuijeme zejména probíhající recitaèní pøehlídky - lze diskutovat o vystoupeních sólistù a divadlech poezie.
Semináø bude probíhat v termínu konání WP po dobu pìti dnù (15. - 19. 6. 2010)
v nìkolika výukových blocích dennì tak, aby se seminaristé mohli zúèastnit i nej15
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podstatnìjích a nejinspirativnìjích èástí programu festivalu. V pøípadì zájmu vìtiny úèastníkù lze zahájit semináø ji v pondìlí 14. 6. naveèer, pøièem umoníme
pøístup i recitátorùm - svìøencùm zúèastnìných pedagogù.
Lektorka: EMA ZÁMEÈNÍKOVÁ, pedagoka literárnì-dramatického oboru ZU
Na Støezinì v Hradci Králové, vedoucí nìkolika divadelních souborù Divadla Jeslièky, stálé scény ZU Na Støezinì. V souèasné dobì pùsobí externì i na Konzervatoøi
Pardubice a na KVD DAMU v Praze. Èasto zasedá v lektorských sborech recitaèních
pøehlídek vech stupòù a vede semináøe pro pedagogy. Je autorkou kníky Cesta
k pøednesu aneb Prùvodce pro pedagogy a mladé recitátory.
Semináø je akreditován MMT pod è. 7625/2008-25-155. Kadý úèastník po absolvování semináøe získá osvìdèení.
Kurzovné: 600 Kè - zahrnuje poplatek za pìtidenní semináø vedený v dopoledních i odpoledních hodinách (celkem cca 24 vyuèovacích hodin), vstup na vechna
pøehlídková pøedstavení a diskusní semináøe, vstup na doplòkové programy.
Ubytování: Úèastníci si ubytování hradí zvlá. Nabízíme monost noclehu v ubytovnì Pujmanová - Prostìjov v cenì cca 330 Kè za noc. Pokoje jsou dvoulùkové.
Cestovné a stravné je ve vlastní reii úèastníkù.
Máte-li zájem zúèastnit se semináøe pedagogù WP 2010, vyplòte peèlivì pøihláku a polete ji co nejdøíve, avak nejpozdìji do 30. dubna 2010 na adresu:
Daniel Razím, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Blanická 4, Praha 2, 120 21.
Pøihláky pøijímáme do vyèerpání volných míst. V pøípadì, e poèet pøihláek pøekroèí stanovený limit, budeme pøi výbìru úèastníkù pøihlíet k datu doruèení pøihláek. Pokud poèet pøihláek nedosáhne stanovený limit, semináø se nebude konat.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA NA SEMINÁØ PEDAGOGÙ
v rámci 53. WOLKROVA PROSTÌJOVA, 15. - 19. èervna 2010

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

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

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

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

Telefon/ mobil: ........................................

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

kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi nebo mládeí:
 Mám zájem se úèastnit semináøe ji 14. 6. 2010
 ádám o ubytování
 Ubytování si zajistím sám/sama (zakroukujte)
Závaznì se pøihlauji do semináøe WP.
Datum:

Podpis:
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UMÌLECKÝ PØEDNES A DIVADLO POEZIE
INSPIRATIVNÍ DÍLNA - pro nepostupující úèastníky krajských pøehlídek WP
Zájemci o interpretaci textu, recitátoøi a èlenové souborù divadla poezie, kteøí
na Wolkrùv Prostìjov nepostoupili z krajských pøehlídek, se v letoním roce mohou
celostátní pøehlídky zúèastnit v rámci novì otevøené inspirativní dílny.
Náplní dílny bude pøedevím sledování a následná reflexe programu, doplnìná
praktickými inspirativními aktivitami, hrami s textem a tvùrèími postupy jeho interpretace. Úèastníci dílny budou mít zároveò monost poznat atmosféru celostátní pøehlídky a proít pøíjemný týden v Prostìjovì nikoli osamocenì, ale ve spoleènosti nových pøátel.
Lektorka: JANA MACHALÍKOVÁ, recitátorka, improvizátorka, lektorka semináøù
tvoøivé dramatiky a vedoucí dìtských i dospìlých divadelních souborù.
Dílna bude probíhat v termínu konání WP po dobu pìti dnù (15. - 19. 6. 2010),
v pøípadì zájmu vìtiny úèastníkù lze setkávání zahájit ji v pondìlí 14. 6. naveèer,
pøièem bude umonìna úèast pøípadným svìøencùm zúèastnìných pedagogù.
Kurzovné: 300 Kè - zahrnuje poplatek za pìtidenní úèast v dílnì, konané v dopoledních i odpoledních hodinách, vstup na vechna pøehlídková pøedstavení a diskusní
semináøe, vstup na doplòkové programy.
Ubytování: Úèastníci si ubytování hradí zvlá. Nabízíme zajitìní noclehu v ubytovnì Pujmanová - Prostìjov v cenì cca 330 Kè za noc. Pokoje jsou dvoulùkové.
Cestovné a stravné je ve vlastní reii úèastníkù.
Máte-li zájem zúèastnit se inspirativní dílny WP 2010, vyplòte peèlivì pøihláku
a polete ji co nejdøíve, ale nejpozdìji do 30. dubna 2010 na adresu Daniel Razím,
NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Blanická 4, Praha 2, 120 21.
Pøihláky pøijímáme do vyèerpání volných míst... viz str. 16.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA NA INSPIRATIVNÍ DÍLNU
v rámci 53. WOLKROVA PROSTÌJOVA, 15. - 19. èervna 2010

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

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

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

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

Telefon/ mobil: ........................................

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

 Mám zájem se úèastnit semináøe ji 14. 6. 2010
 ádám o ubytování
 Ubytování si zajistím sám/sama (zakroukujte)
Závaznì se pøihlauji do semináøe WP.
Datum:

Podpis:
17

MLADÉ A EXPERIMENTUJÍCÍ DIVADLO

RÁMKÙV PÍSEK

Celostátní pøehlídka experimentujícího divadla, 49. roèník
28. - 30. kvìtna 2010
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. Divadelní
maraton se snad letos naposledy neuskuteèní v píseckém Divadle Fráni rámka,
ale jen v Divadle Pod èarou a v Kulturním domì mìsta Písku.
Zajímá vás, které ze souborù postoupí z krajských pøehlídek? Nebo chcete vidìt, co
ve mùe být experimentem na divadle? Pøihlaste se a pøijeïte v roli pozorovatele podívat se na 49. roèník osobnì. V porotì svou úèast pøislíbili: Alena Zemanèíková, Zuzana Piussi, prof. Jan Císaø, Jiøí Adámek a Vladimír Hulec.
Blií informace: Lenka Novotná, tel.: 221 507 974, 604 43 34 85, e-mail: novotna@niposmk.cz. Program pøehlídky bude upøesnìn na stránkách www.artama.cz 16. dubna 2010.

S.M.A.D. - SETKÁNÍ MLADÝCH AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍKÙ
Dílna rámkova Písku - UMPERK 2010
13. - 22. srpna 2010

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.
S.M.A.D. 2010 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. Tentokrát se setkáte s VÁCLAVEM KLEMENSEM, JOSEFEM KRASULOU, PETREM NÙSKEM, ONDØEJEM PAVELKOU a PETREM PÁLIKEM. Doplòkový program bude obsahovat inspirativní pøedstavení, projekce apod.
Anotace jednotlivých tøíd budou zveøejnìny nejpozdìji do konce dubna na internetových stránkách NIPOS-ARTAMA www.artama.cz (odkaz Experimentující divadlo)
a vem pøedbìnì pøihláeným zájemcùm, jako i vem úèastníkùm posledních tøí
roèníkù budou zaslány v okamiku, kdy nabudou definitivní podoby.
Termín: 13. - 22. 8., uzávìrka 25. 6. 2010. Pøíjezdy: v pátek 13. srpna 2010 do veèera,
odjezdy: v nedìli 22. srpna 2010 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, budou uvedeny u anotací jednotlivých tøíd): Pohodlné obleèení, ve kterém mùete pracovat.
Obuv takté vhodná. Jakékoliv nápady, hudební nástroje, zvlátnosti brát. Psy nebrat!
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Kurzovné:
2000 Kè (kurzovné, ubytování v domovì mládee v postelích a s urèitou mírou soukromí 4-5 osob na pokoji, doplòkový program) - doprava a strava za vlastní;
900 Kè (kurzovné, bez ubytování - vhodné pro místní èi ty, kteøí mají v umperku
monost bydlet u známých, doplòkový program) - doprava a strava za vlastní.
Informace, telefonické a e-mailové dotazy: A. Crhová: 221 507 968, 604 569 781,
crhova@nipos-mk.cz, K. Tomas: 221 507 932, 603 480 111, tomas@nipos-mk.cz.

AKCE JINÝCH POØADATELÙ
SKLUZ

2. roèník divadelního festivalu
29. dubna - 2. kvìtna 2010, Ostrov
Nesoutìní festival SKLUZ se koná jednou za dva roky v Ostrovì. Jeho smyslem je
vzájemné setkávání støedokolských a vysokokolských divadelních souborù,
ale také divadla studentù umìleckých kol. Festivalu se úèastní i jeden soubor ze zahranièí. Jeho souèástí jsou diskuse o pøedstaveních pod vedením zkueného lektora (v letoním roce Jaroslav Provazník).
Poøádají: soubor Na poslední chvíli a ZU Ostrov.
Kontakt a informace: Lucie Velièková, ZU, Masarykova 717, 363 01 Ostrov,
l.velickova@seznam.cz

BRNKÁNÍ 2010

XVII. nesoutìní pøehlídka a dílny dìtského divadla
27.- 30. kvìtna 2010, SVÈ Luánky Brno
Podtitulem pøehlídky je letos Vzkaz v láhvi a ve s ním spojené. A u je to poselství,
zpráva, vyznání, volání o pomoc, tajemství a nádech dobrodruství, vechny tyto zmínìné souvislosti se pokusíme hledat nejen v naich pøedstaveních, ale moná
i kolem sebe. Pøehlídka Brnkání je urèena dìtem ve vìku 8-15 let, pøípadnì souborùm, z nich vìtina èlenù je v tomto vìku.
Informace a pøihláky: Hana mahelová, h.smahelova@luzanky.cz, tel: 732 822 858

KOPØIVNICKÁ BEDNA 2010

3. - 6. èervna 2010, DDM Kopøivnice
Nepostupová pøehlídka dìtského, studentského a jinak mladého divadla
Pro letoní rok zvolili organizátoøi tématiku HIP HOPU, nejen proto, e mít kapuci je
fajn Mùete èekat uvádìní pøedstavení v onom stylu, èajovnu s vùní HIP HOPU
na zahradì DDM, závìreèný hoppenning. Posláním pøehlídky je pøedvést si navzájem své dosavadní divadelní zkuenosti a dovednosti, vzájemnì se inspirovat
a obohatit. Pøehlídka není omezena konkrétním divadelním oborem. Její souèástí
budou diskusní kluby a doprovodný program. Za kadým pøedstavením bude probíhat divácké hlasování o diváckou cenu.
Informace a pøihláky (do 19. 5. 2010): Dan Brchel, ÚDIVADLO DDM Kopøivnice,
Kpt. Jaroe 1077, KOPØIVNICE 742 21, dan@ddmkoprivnice.edunet.cz (pøedmìt:
Bedna ´10), 721 238 367, 556 812 204, http://www.ddmkoprivnice.edunet.cz (pøihláka
v sekci Ke staení).
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KOLA FOLKLORNÍCH TRADIC
záøí 2010 - duben 2012, Brno
Poøádá: NÚLK Stránice, NIPOS-ARTAMA Praha, FoS ÈR

Kurz je urèen souèasným i budoucím vedoucím, umìleckým vedoucím, organizaèním
pracovníkùm folklorních souborù, uèitelùm a dalím váným zájemcùm o lidový tanec
a tradièní lidovou kulturu vùbec. Obsahem kurzu jsou pøedmìty: Pohybová prùprava
a její metodika, Základy anatomie a fyziologie, Úvod do studia lidové kultury, Lidová
taneèní kultura v historickém a spoleèenském kontextu, Lidový tanec v ÈR (nácvik
a metodika), Úvod do hudební teorie, Zpìv ve folklor. souboru, Dìtský folklor, Základy
choreografie, Základy pedagogiky a psychologie, Dramaturgie ve folklor. souboru, Lidový kroj, Mluvené slovo, Divadelní a dramatické prvky ve folkloru, Reijní minimum.
Vyuèovat v jednotlivých pøedmìtech pøislíbili pøední odborníci i souboroví praktici. Kurz
bude ukonèen obhajobou závìreèné práce a zkoukou. Kurz má akreditaci Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy, to znamená, e po jeho absolvování získá posluchaè osvìdèení o nové kvalifikaci. Uchazeèi musí být starí 18 let a mít ukonèené
støedokolské vzdìlání.
kolné za semestr èiní 2.800 Kè, tzn. celkem 11.200 Kè (za ètyøi semestry). Tato èástka
se mùe jetì mírnì zmìnit v závislosti na místì poøádání kurzu. kolné za jednotlivé
semestry musí být uhrazeno vdy pøed zahájením daného semestru. Náklady
na stravování, ubytování a dopravu si uhradí úèastník sám.
Upozoròujeme, e poèet míst je omezen. V pøípadì nedostateèného poètu zájemcù si
organizátoøi vyhrazují právo kurz v tìchto termínech nepoøádat.
Závazné pøihláky zalete nejpozdìji do 16. dubna 2010 na adresu: Národní ústav
lidové kultury, k rukám Ludmily Horehleïové, Zámek 672, 696 62 Stránice, e-mail:
ludmila.horehledova@nulk.cz.
Kontakt: NIPOS-ARTAMA Praha, Kateøina Èerníèková, informace: www.artama.cz

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

Pøihlauji se závaznì do koly folklorních tradic, Brno záøí 2010 - duben 2012
Jméno a pøíjmení: .......................................................................................................
Adresa: .........................................................................................................................
........................................................................

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

Datum narození: .........................................
Mobilní telefon: .............................................

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

Èlen folklorního souboru: .........................................................................................
Datum: ...................................

Podpis:
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XI. NÁRODOPISNÁ SLAVNOST
V KINSKÉHO ZAHRADÌ
15. - 16. kvìtna 2010, Musaion Praha

Letoní Národopisná slavnost v Kinského zahradì je v øadì ji jedenáctá, tedy otevírající pomyslný nový cyklus. Stejnì jako v minulých roènících je slavnost pojata
pøedevím s mimoøádným odborných akcentem. Pøipravujeme program, který bude
vedle klasické domácí folklorní scény zohledòovat také pronikání lidové písnì
do dalích hudebních oblastí, pøedevím folku a váné hudby. Nae pozvání pøijali
pøední zástupci jednotlivých umìleckých oblastí, konkrétnì Hradian s umìleckým
vedoucím Jiøím Pavlicou, Jiøí Traxler a Traxleøi, Daniel Skála, zajímavé pøesahy
v pøístupu k tradiènímu taneènímu materiálu pøedstaví folklorní soubory Hlubina,
Vycpálkovci, Kohoutek a Rosénka.
Úèinkují: Hradian s umìleckým vedoucím Jiøím Pavlicou, Traxleøi, Daniel Skála,
Hlubina Ostrava, Vycpálkovci Praha (taneèní skupina) s muzikou Rozmarýnek, Kohoutek Chrudim, Rosénka Praha.
Poøádá: Národní muzeum - Historické muzeum, NIPOS-ARTAMA Praha ve spolupráci se Sdruením pro dìtskou taneèní tvoøivost Praha pod zátitou primátora hlavního mìsta Prahy Pavla Béma
Kontakt: Kateøina Èerníèková, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 tel.:
221 507 964-5, e-mail: cernickova@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz

XIX. FOLKLORNÍ FESTIVAL
PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ
4. - 6. èervna 2010, Pardubice, Hradec Králové, Piletice

V rámci letoního roèníku festivalu se pøedstaví soubory: Vlènovjan Vlènov, Poleno
Bratislava, Vycpálkovci Praha, Chorea Historica Praha, Lidová muzika z Chrástu,
Promni Varava, Kohoutek Chrudim, Lipka Pardubice, Baldrián Pardubice, Dupák
Hradec Králové, Formani Slatiòany, Radost Pardubice, Kuøátka Chrudim, Holoubek Pardubice, Èervánek Hradec Králové, Kvítek Hradec Králové, Marcipánek Pardubice, 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: Kateøina Èerníèková, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21
Praha 2, tel.: 221 507 964-5, e-mail: cernickova@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz
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TVÙRÈÍ TANEÈNÍ DÍLNA 2010

5. celostátní pøehlídka choreografií folklorních souborù
19. - 21. listopadu, Nový Bydov
Poøádá: NIPOS-ARTAMA Praha ve spolupráci s Hradeckou kulturní a vzdìlávací spoleèností s.r.o., Sdruením pro dìtskou taneèní tvoøivost Praha a Národním ústavem
lidové kultury ve Stránici. Tvùrèí taneèní dílna je v poøadí ji pátá a jejím hlavním cílem
i nadále zùstává vytvoøení prostoru pro vzájemná setkávání, pøedávání zkueností, srovnání, inspiraci a koneènì pak otevøení dialogu nad jednotlivými choreografiemi, jejich
klady i zápory, ale také úskalími tvùrèího procesu jako takového.
V rámci pøehlídky bude opìt v prostorách Adalbertina v Hradci Králové uspoøádán
semináø nazvaný Taneèní ladìní, který bude vìnovaný praktickému zamylení
nad monostmi funkèního propojování taneèních technik a dalímu rozvíjení pohybových zkueností a dovedností (lektorka K. Èerníèková, hudební doprovod J. Èerníèek).
Celostátní pøehlídka nemá soutìní charakter, tzn. nestanovuje se poøadí. Soubory
se mohou hlásit pøímo poøadateli po vyhláení propozic. Souèástí pøihláky je DVD,
pøípadnì videozáznam, který mùe být také pracovního charakteru. Pro úèely pøehlídky
bude jmenován lektorský sbor. Ten v pøípadì velkého poètu zájemcù na základì dodaných podkladù vybere a následnì navrhne soubory k úèasti na celostátní pøehlídce.
Návrhy budou pøedloeny programové radì celostátní pøehlídky nejpozdìji do konce
èervna 2010. Závìreèný výbìr choreografií provede programová rada pøehlídky ve spolupráci s lektorským sborem.
V pøípadì Vaeho zájmu prosím polete vyplnìnou pøihláku nejpozdìji
do 31. kvìtna 2010 na adresu: Kateøina Èerníèková, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 /
Blanická 4, 120 21 Praha 2, nebo na e-mailovou adresu: cernickova@nipos-mk.cz.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA NA TVÙRÈÍ TANEÈNÍ DÍLNU
5. celostátní pøehlídka choreografií folklorních souborù
19. - 21. listopadu, Nový Bydov
Jméno souboru:
Název choreografie:
Délka choreografie (v min.):
Autor choreografie:
Autor hudby / hudební úpravy:
Kontaktní adresa:
Telefon:

E-mail:

Datum:

Podpis:
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POHYBOVÁ A TANEÈNÍ VÝCHOVA

PØEHLÍDKY n FESTIVALY n SEMINÁØE n
DÍLNY n LETNÍ KOLY
KUTNÁ HORA 2010

27. celostátní pøehlídka dìtských skupin scénického tance, Kutná Hora
14. - 16. kvìtna, Mìstské Tylovo divadlo Kutná Hora
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl, P. O. BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 967, mobil: 724 949 347, e-mail: lossl@nipos-mk.cz

TANAMBOURRÉE 2010

12. otevøený celostátní festival scénického tance, Varnsdorf
3. - 6. 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

SIRAEX 2010

4. festival souèasného tance s mezinárodní úèastí, Kláterec nad Ohøí
15. - 22. srpna, ZU Kláterec nad Ohøí, exteriéry a interiéry mìsta
Kontakt: Zora Breczková, ZU Kláterec nad Ohøí, Komenského 677,
431 50 Kláterec nad Ohøí, mobil: 737 731 525, e-mail: zusklasterec@kabel1.cz,
www.zusklasterec.cz

TANFEST 2010

6. festival scénického tance, Jaromìø
17. - 19. 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

PODZIMNÍ FANTAZIE 2010

10. festival scénického tance a pohybového divadla, Jablonec nad Nisou
26. - 27. øíjna, Mìstské divadlo o.p.s. Jablonec nad Nisou
Kontakt: Ludmila Rellichová, Lièí jámy 139, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou,
mobil: 602 963 574, e-mail: tsmagdalena@email.cz

TANEC, TANEC... 2010

24. celostátní pøehlídka scénického tance mládee a dospìlých, Jablonec nad Nisou
29. - 31. øíjna 2010, Mìstské divadlo o.p.s. a Eurocentrum s.r.o. Jablonec nad Nisou
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl, P. O. BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 967, mobil: 724 949 347, e-mail: lossl@nipos-mk.cz
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KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PØEHLÍDKY SCÉNICKÉHO TANCE
MLÁDEE A DOSPÌLÝCH
HLAVNÍ MÌSTO PRAHA a STØEDOÈESKÝ KRAJ
15. a 16. kvìtna
Salesiánské divadlo Praha
Kontakt: Jaroslav Langmaier, Národní 30, 110 00 Praha 1,
mobil: 608 702 972, e-mail: jaro-faro@quick.cz
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
22. kvìtna
Mìstské divadlo Jaromìø
Kontakt: Lenka Halaová, Skupina scénického tance Flash,
TJ Sokol, Luická 426, 551 01 Jaromìø, e-mail: tanfest.jaromer@seznam.cz
ÚSTECKÝ KRAJ
29. kvìtna
Severoèeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
Kontakt: Martina Hroudová, Støekovské nábøeí 23, 400 03 Ústí nad Labem,
mobil: 724 153 503, e-mail: martina.hroudova@seznam.cz
PARDUBICKÝ KRAJ
5. èervna
Rokotovo divadlo v Ústí nad Orlicí
Kontakt: Klubcentrum, Kvìta Stárková, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí,
mobil: 724 064 960, e-mail: starkova@klubcentrum.cz

AKCE OSTATNÍCH INSTITUCÍ
KURZY SYSTÉMU BODY-MIND CENTERING (BMC) ®
27. - 28. bøezen
BMC® workshop se zamìøením na buòku, autonomní nervový
systém a ontogenetický vývin
27. - 8. èervenec
Certifikaèní kurz: IDME 2 - Pøístupy k facilitaci vývinu pohybu
a vnímání
4. - 6. záøí
BMC® workshop se zamìøením na orgány a tekutiny
8. - 11. záøí
Certifikaèní kurz: Ontogenetický vývin
6. - 7. listopad
BMC® workshop se zamìøením na lázy s vnitøním vyluèováním a tìlesné tekutiny
V roce 2011 budeme otevírat dalí kurz Pohybové vzdìlávání dìtí pøedkolního vìku,
urèený pro zájemce o vedení pohybových aktivit pro rodièe s dìtmi od 1 do 3 rokù,
resp. mladího pøedkolního vìku. Úvodní setkání se uskuteèní na podzim 2010.
Pøihláky a info: babyfit@babyfit.sk, www.babyfit.sk
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POHYBOVÁ A TANEÈNÍ VÝCHOVA

KRNOVSKÉ SLUNÉÈKO
3. pøehlídka scénického tance, Krnov
Termín: 29. kvìtna
Kontakt: Irena pièková, e-mail: irenaspickova@seznam.cz
TANEC, TANEC LETNÍ DNY TANCE
Tradièní letní taneèní dílna s bohatým doprovodným programem, Ústí nad Orlicí
Termín: 6. - 11. èervenec
Kontakt: Klubcentrum, Kvìta Stárková, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí,
mobil: 724 064 960, e-mail: starkova@klubcentrum.cz
15. LT, ÈESKÁ SKALICE
Letní kola tance
Termín: 17. - 24. èervenec
Lektoøi: Michal Záhora, Radek Maèák, Jana Vaníèková
Pøihláky i formou sms: jméno a pøíjmení, datum narození, adresa bydlitì a telefon.
Kontakt: Jiøí Rebec, Zleická 1809/12, Praha 4 148 00 tel.: 608 709 138
FESTIVAL ProART 2010
Mezinárodní festival tance, zpìvu, herectví a fotografie, Brno-Praha
Termín: 16. - 23. èervence Brno, 25. èervence - 1. srpna Praha
Kontakt: ProART, Alena Pajasová, Patoèkova 51, 169 00 Praha 6,
mobil: 737 300 314, e-mail: pajasova@centrum.cz, produkce@proart-festival.cz,
www.proart-festival.cz
LETNÍ KURZ SHIATSU I, II, III
Kurz japonské techniky shiatsu, oetøující energii v meridiánech, urèený pro vechny, kteøí pracují s tìlem a rádi by se nauèili nebo se dále vzdìlávali v této oblasti jak ji
oetøovat a oddechli si v pøíjemném prostøedí meditaèního centra. Kurzy jsou rozdìleny podle zkuenosti (zaèáteèníci, støednì pokroèilí a pokroèilí).
Termín I: 13. - 18. èervenec
Termín II: 4. - 8. èervenec
Termín III: 9. - 14. èervenec
Lektor: Zuna Kozánková
Místo: Meditaèní centrum Rime Dzong, Bílé Karpaty, Slovensko
Kontakt: zuna@artyci.com, 00421/915/052833, www.artyci.com
TANEC NA HORÁCH, PÌÈÍN, ORLICKÉ HORY
Intenzivní letní taneèní setkání na úpatí krásných Orlických hor, v pøírodì, daleko
od shonu, ruchu mìst a kadodenního stresu.
New dance, anatomie v pohybu, ranní Do-in cvièení na louce, improvizace, kontaktní
improvizace, tanec s partnerem, shiatsu atp...
Termín: 21. - 28. srpen
Lektoøi: Zuna a Milan Kozánkovi
Kontakt: artyci@artyci.com, 00421/915/052833, www.artyci.com
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DÌTSKÝ SBOROVÝ ZPÌV

PORTA MUSICAE 2010

VIII. celostátní soutì dìtských pìveckých sborù v Novém Jièínì
12. - 14. listopadu 2010
Soutì je urèena sborùm, které by rády získaly zkuenost s úèastí v nároèné interpretaèní soutìi koncipované podle mezinárodních pravidel. Nepoèítá se s úèastí
pièkových sborù, laureátù domácích a zahranièních soutìí se stabilnì vysokou
interpretaèní úrovní ani se sbory, které v VII. roèníku soutìe v roce 2008 získaly zlaté
pásmo. Soutì poøádá NIPOS-ARTAMA a Sdruení rodièù a pøátel DPS Ondráek
z Nového Jièína.
Pøihlásit se mùe kadý dìtský sbor pùsobící v ÈR, který splní podmínky soutìního
programu a vìkové hranice. Soutì je rozdìlena do dvou kategorií, sbory se mohou
pøihlásit pouze do jedné kategorie.
I. kategorie mladí sbory - v této kategorii mohou soutìit sbory, jejich èlenové
se narodili po 12. 11. 1994 (jejich vìk je tedy do 15 let vèetnì). Poèet soutìících je
maximálnì 45 dìtí (celkový poèet vèetnì sbormistra a doprovodu maximálnì 50
osob), minimálnì 20 dìtí.
II. kategorie starí sbory - v této kategorii mohou soutìit sbory, jejich èlenové se
narodili po 12. 11. 1990 (jejich vìk je tedy do 19 let vèetnì). Poèet soutìících je
maximálnì 45 dìtí (celkový poèet vèetnì sbormistra a doprovodu maximálnì 50
osob), minimálnì 20 dìtí.
SOUTÌNÍ PROGRAM
Soutìní program nesmí pøesáhnout 12 minut èistého hudebního èasu. V nìm je
tøeba provést povinnou èást programu. Ostatní skladby do uvedeného èasového
limitu si sbor urèuje libovolnì.
Povinná èást programu:
I. kategorie mladí sbory:
a) Jedna skladba Bohuslava Martinù dle vlastního výbìru
b) J. B. Foerster - Lesní studánka (vydáno v rámci: Sborový zpìv na støední pedagogické kole, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984)
II. kategorie starí sbory:
a) Jedna skladba Bohuslava Martinù dle vlastního výbìru
b) Petr Eben - Vlatovièka lítá (z cyklu O vlatovkách a dívkách, ve znìní vydaném
v rámci: Sborový zpìv na støední pedagogické kole, Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1984)
Hodnocení soutìe je pásmové - sbory budou podle udìlených bodù zaøazeny
do zlatého, støíbrného a bronzového pásma. Porota mùe udìlit zvlátní ceny
za nejlépe provedenou povinnou skladbu, za dirigentský výkon apod. Speciální cenou partnerù soutìe je pozvání na festival v Sommacampagna v Itálii. Bodové hodnocení bude sbormistrùm na poádání k dispozici. Porota pøi hodnocení soutìících pøihlíí k technickému provedení programu (intonace, rytmus, hlasová kultura),
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k interpretaènímu provedení skladeb (vyuití výrazových prostøedkù, frázování apod.),
k dramaturgii soutìního vystoupení a k celkovému umìleckému dojmu.
Souèástí programu je celostátní rozborový semináø pro sbormistry dìtských pìveckých sborù.
Pøedbìnou pøihláku s uvedením pøesného názvu a adresy sboru je tøeba zaslat
nejpozdìji do 15. kvìtna 2010 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Miloslavy Fouskové, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 977, nebo e-mail:
fouskova@nipos-mk.cz.
Protoe je poèet zúèastnìných sborù z organizaèních i finanèních dùvodù limitován,
vyhrazují si poøadatelé právo v pøípadì, e poèet pøihláených sborù bude vyí
ne dvacet, pro dalí pøihláené sbory pøipravit poøadník. Potvrzení o pøijetí do soutìe obdrí sbory nejpozdìji do 15. èervna 2010.
Více informací naleznete na www.artama.cz.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na VII. celostátní soutì dìtských pìveckých sborù v Novém Jièínì
12. - 14. listopadu 2010
Kategorie*:
Název sboru:
Zøizovatel:
Adresa:
PSÈ:
Sbormistr:
Telefon:

Mobil:

E-mail:
Pøedpokládaný poèet úèinkujících:
Pøipomínky:
Datum:

Podpis:

*správné zaøazení do kategorie vyberte podle podmínek uvedených
v propozicích
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KLUB SBORMISTRÙ

Letní týdenní setkání Klubu sbormistrù
11. - 18. èervence 2010, tìkeò
Poøádá NIPOS-ARTAMA
Zamìøení a lektoøi sborových dílen:
Metodika práce s dìtským sborem - VÍTÌZSLAV HERGESEL (sbormistr dìtského
pìveckého sboru Kvítek Daèice)
Metodika práce s dìtským sborem - LUKÁ HOLEC (sbormistr dìtského pìveckého
sboru Medvíïata, Èeský Krumlov)
Základy pìvecké výchovy - SVATAVA UBRTOVÁ (hlasový pedagog)
Základy pìvecké výchovy - JITKA KOVAØÍKOVÁ (hlasový pedagog)
Dirigování a nácvik skladeb - MAREK VALÁEK (dirigent, pedagog Praské konzervatoøe a PedF UK)
Základy taktovací techniky: JANA SECKÁ (absolventka oboru sbormistrovství ze tøídy
Marka Valáka)
Dramaturgie a literatura pro dìtský pìvecký sbor: JAROSLAVA MACKOVÁ (muzikolog,
pedagog, výzkumný pracovník)
Monosti financování neziskových subjektù: MARKÉTA LAJNEROVÁ (muzikolog,
manaer)
Historické tance pro sbormistry s vyuitím v dìtském sboru: KATEØINA DOLEALOVÁ
(taneèník, choreograf, pedagog, výzkumný pracovník)
Hodinové dotace (1 vyuèovací hodina = 45 minut):
Metodika - 21 hodin, dirigování a nácvik skladeb - 21 hodin + individuálnì dle
domluvy, základy pìvecké výchovy - 4 hodiny + individuálnì dle domluvy, monosti
financování neziskových subjektù - 4 hodiny, dramaturgie a literatura pro dìtský pìvecký sbor - 2 hodiny + 2 hodiny volitelnì, historické tance pro sbormistry s vyuitím
v dìtském sboru - 2 hodiny volitelnì.
Semináø má akreditaci MMT è. 19 533/2008-25-413.
Letní týdenní semináø Klubu sbormistrù je koncipován jako práce ve sborových dílnách, souèástí jsou ale i individuální hodiny hlasové výchovy a konzultace v dirigování (novì lze vyuít individuální hodiny základù taktovací techniky). Semináø je rozíøen o zajímavé pøednáky týkající se oboru.
Úèastnický poplatek: 4250 Kè, zahrnuje ubytování, stravování (lze objednat pouze
vcelku) a kurzovné.
Pøihláku zalete nejpozdìji do 28. 5. 2010 na níe uvedenou adresu.
Kontakt: Barbora Novotná, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 975, e-mail: bnovotna@nipos-mk.cz, www.artama.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.
28

DÌTSKÝ A STØEDOKOLSKÝ SBOROVÝ ZPÌV

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na letní semináø Klubu sbormistrù
11. - 18. èervence 2010, tìkeò
Jméno a pøíjmení: .........................................................................................................
Adresa: ............................................................................................................................
.....................................................................

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

Datum narození: ......................................
Kontaktní telefon: .....................................

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

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

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

Úèastnický poplatek uhradím (nejpozdìji do 25. èervna 2010)
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 pouze v pøípadì platby fakturou):
Název koly (pøesný, napø. podle zøizovací listiny):
IÈ:
Adresa koly:

Pokud neádáte stravování, pøípadnì ádáte napø. vegetariánskou stravu,
uveïte to zde:
Dalí poznámky:

Datum:

Podpis:

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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GYMNASIA CANTANT 2010

Druhá celostátní pøehlídka støedokolských pìveckých sborù se uskuteèní v termínu
29. 4. - 1. 5. 2010 v Brnì. Hodnocenou 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, Liberec (Zuzana Kubelková)
Pìvecký sbor Gymnázia Dr. Karla Polesného, Znojmo (Jiøí Ludvík)
Smíený pìvecký sbor Song, Vsetín (Helena Kaloèová)
Smíený pìvecký sbor Voices, Karviná (Daniela Zuková)
Smíený pìvecký sbor Janáèkovy konzervatoøe a Gymnázia Ostrava (Daniela Zuková)
Smíený pìvecký sbor Garrendo, Frentát pod Radhotìm (I. Klvaòová a P. V. Michna)
Smíený pìvecký sbor Gybon, Hradec Králové (Jaromír Schejbal)
Studentský pìvecký sbor Gymnázia Jana Nerudy, Praha (Petr Bärtl)
Besharmonie, Praha (Libor Sládek)
Studentský sbor Collegium Iuventum, Èeský Tìín (Leszek Kalina)
Pìvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad (Filip Macek)
Basové G, Valaské Meziøíèí (Jana Krcháková)
I. kategorie, dívèí sbory:
Dívèí pìvecký sbor Gymnázia Orlová (Petra Raíková)
Dívèí pìvecký sbor Ars voce (Kamil Trávníèek)
Pozn. Kategorie dívèích sborù byla po schválení vech zainteresovaných sborù
a poøadatelù pøesunuta na celostátní pøehlídku Gymnasia cantant.

OPAVA CANTAT 2010

Druhá celostátní pøehlídka støedokolských pìveckých sborù se uskuteèní v termínu
18. - 21. 11. 2010 v Opavì. Pøehlídku poøádá Mendelovo gymnázium Opava
ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA a Unií èeských pìveckých sborù. Sbory, které postoupily z postupových pøehlídek na Opava cantat:
II. kategorie:
Dívèí pìvecký sbor Máj (Dominika Valeková)
Smíený pìvecký sbor Palora, Litovel (Marcela Barvíøová)
Smíený pìvecký sbor Kos, Litomyl (Milan Motl)
Pìvecký sbor Gymnázia Strakonice (Marcela Miková)
Pìvecký sbor Gymnázia Beneov (Eva Nová)
Smíený pìvecký sbor Konzervatoøe P. J. Vejvanovského (Lenka Poláková)
Smíený pìvecký sbor Gymnázia Orlová (Petra Raíková)
Gaudea, Liberec (Helena Krasnická)
Pìvecký sbor Gymnázia Jakuba kody, Pøerov (Kateøina Skácelová)
Pontes, Praha (Markéta Duneva)
Komorní oktet Janáèkovy konzervatoøe a Gymnázia Ostrava (Daniela Zuková)
Anima Saxí, Jablonec nad Nisou (Olga Fröhlichová)
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VÝTVARNÉ AKTIVITY

VÝTVARNÉ SEMINÁØE

Vechny výtvarné semináøe mají akreditaci MMT. Pøihláení zájemci dostanou
informace a èasový rozpis vèas pøed kadým semináøem.

KUNSTHISTORICKÝ SEMINÁØ - HRADÈANY

5. èervna 2010, Praha
Lektor JAKUB SYNECKÝ
Jednodenní semináø z dìjin výtvarného umìní spojený s vycházkou v rozsahu
8 hodin. Vycházka je pokraèováním pøedchozí exkurze po areálu Praského hradu.
Pøedpokládaná cena 80 Kè, platí se na místì proti dokladu. Vstupné si hradí úèastníci sami.
Závazné pøihláky do 28. kvìtna 2010

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA NA VÝTVARNÉ SEMINÁØE
Jméno a pøíjmení: ............................................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................................
...................................................................

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

Datum narození: ....................................
Adresa pracovitì: ...........................................................................................................
...................................................................

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

Telefon / mobil: ........................................

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

Zakrtnìte semináø, o který máte zájem:
n
n
n

Kunsthistorický semináø - 5. 6. 2010, Praha
VIII. roèník týdenního keramického semináøe 2. - 8. 7. 2010, Besednice
Grafika - 16. - 17. 10. 2010, Praha

Úèastnický poplatek uhradím (kromì kunshistorického semináøe)
Vyberte jednu variantu a zakrtnìte:
1) pøevodem na úèet (po obdrení vaí pøihláky vám zaleme èíslo naeho
konta a pøidìlený variabilní symbol)
2) sloenkou - kterou Vám poleme na Vai adresu
3) na základì faktury (vyplòte pøesnou fakturaèní adresu):
Název koly (pøesný, napø. podle zøizovací listiny), IÈ, Adresa koly:
Datum:

Podpis:
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VIII. ROÈNÍK TÝDENNÍHO KERAMICKÉHO SEMINÁØE
PRO ZAÈÁTEÈNÍKY I POKROÈILÉ

2. - 8. èervence 2010 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. K dispozici je vekeré keramické vybavení, hrnèíøské kruhy, stojany, pece, hlína, glazury. Ubytování má tábornický charakter - ve vlastním stanu
nebo na statku ve vlastním spacím pytli. K dispozici teplá voda, kuchyòka, sprcha. Stravování není v cenì semináøe. Pøedpokládaná cena 2700 Kè. Pøihláky do 18. 6. 2010.

GRAFIKA

16. - 17. øíjna 2010, Praha
Lektor IVAN PIRK
Pro velký zájem zaøazujeme dalí grafický semináø s praktickými ukázkami progresivních a zároveò nenároèných grafických technik pro malé i velké. Pøedpokládaná
cena 800 Kè podle poètu zájemcù. Závazné pøihláky do 4. 10. 2010
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, tel.: 221507966, www.artama.cz.

AKCE JINÝCH POØADATELÙ
ANIMÁNIE 2010
Letní zrání
Animánie nabízí monost nahlédnout do svìta animace a animovaného filmu.
V rámci letního týdenního animaèního soustøedìní Letní zrání v Plzni si mùete v týmu
vyzkouet klasické druhy animace. Výtvarné zpracování pøíbìhu, tématu èi mylenky
kresbou, loutkami a objekty rozpohybujeme pomocí digitálních fotoaparátù a poèítaèe a vznikne krátký animovaný film. Oivíme neivé. Informace a ukázky naleznete
na www.animanie.cz.
Podzimní sklizeò
Festival nejen animovaného filmu pro vechny milovníky a tvùrce animace. Tvoøíte,
experimentujete, zkouíte animovat? Vytvoøte animovaný film a pøihlaste ho na národní
pøehlídku animovaných filmù tvoøených dìtmi a mládeí Oèima dìtí. Ta se koná právì v rámci Podzimní skliznì Animánie 23.-29. øíjna 2010 v Plzni. Jste srdeènì zváni.
Sledujte www.animanie.cz, kde naleznete dalí informace, propozice i ukázky
z minulých roèníkù.
Poøádá: Oblastní centrum elementární tvorby OCET o.p.s., Úslavská 9, Plzeò
Kontakty: vorackova@animanie.cz, chocova@animanie.cz
KORMIDLO è. 2/2010 (è. 63) - informaèní bulletin Centra dìtských aktivit v NIPOS-ARTAMA  Pøipravili
Z. Synecká, K. Èerníèková, M. Fousková, B. Novotná, L. Novotná, J. Hulák, J. Lössl, J. Provazník,
D. Razím, 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 2010  Èíslo registrace MK ÈR E
13461.
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