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KØIOVATKY

TVORBA-TVOØIVOST-HRA

14. celostátní dílna komplexní estetické výchovy
7.-10. øíjna 2010, Jablonec nad Nisou
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA
Spolupoøadatel: Sdruení pro tvoøivou dramatiku 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 a Vyí
odborná kola 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 hledat specifika 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 kadý rok 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 Polièky, 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
i metaforu, kouzlo nebo tajemství, které by dokázalo úèastníkùm zprostøedkovat záitek výjimeènosti. Tak tomu bude i letos v Jablonci nad Nisou.
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Lektoøi letoní dílny:
- výtvarnì-dramatická tøída: Jitka Tláskalová (VO ZU Olomouc) a Hana Nemravová (LDO ZU Uherské Hraditì);
- hudebnì-dramatická tøída: Ivana Kleinová (Z s rozíøenou hudební výchovou
Ilji Hurníka, Opava) a Lucie Velièková (LDO ZU Ostrov);
- literárnì-dramatická tøída: Gabriela Sittová (LDO ZU Zábøeh) a Frantiek Oplatek (Z Bechynì);
- pohybovì-dramatická tøída: Anna Caunerová (taneènice a taneèní pedagoka,
Slovensko) a Radek Maruák (PedF UK, KVD DAMU a LDO ZU Praha).
Kurzovné pro úèastníky dílny: 1.000 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, neváhejte a zalete pøihláku ihned na adresu:
Centrum estetických aktivit dìtí a mádee NIPOS-ARTAMA, k rukám Jaroslava
Provazníka, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 966-9 nebo
na e-mailové adresy: std@drama.cz nebo jaroslav.provaznik@damu.cz. Protoe je
kapacita dílny omezená, pøijímáme pøihláky pouze do vyèerpání volných míst.

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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21. celostátní dílna støedokolské dramatiky a mladého divadla
21. - 24. øíjna 2010, Kulturní støedisko mìsta 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 divadelních inscenací støedokolských a mladých divadelních
souborù
moderované diskuse o pøedstaveních s vedoucími a èleny souborù a pøizvanými odborníky
tvùrèí spolupráci mezi úèastníky napøíè soubory
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:
LDO ZU Jindøichùv Hradec (ved. Vojta Madìryè)
Abigail (autorská inscenace)
NAZABITÍ, ZU Brandýs nad Labem (ved. Irina Ulrychová)
Tereza luvová: Automat na pøání
Dìti veselé, ZU Ii Krejèího, Olomouc (ved. Magda Veselá)
Michal Hvorecký - soubor: Brand party
ÈAMÚZA, S umìleckomanaerská, s.r.o., Brno (ved. Petr David a Eva Herzogová)
Hvìzdná replika (autorská inscenace)
Centrální zádrhel, ZU Strakonice (ved. Jiøina Lhotská)
Pierre Henri Cami: Minikomedie
Divadelné túdio Ochotníèek pøi DK Púchov (ved. Peter Hudák)
Peter Hudák a soubor: Noc anjelov
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Inovace, ZU Josefa Klièky, Klatovy (ved. Markéta Kubecová)
Edgar Allan Poe - Markéta Kubecová: Osud
Studio Divadla Dagmar a ped. koly Karlovy Vary (ved. Hana Franková)
Vladimír Fekar: Sestra
LDO ZU Tøinec (ved. Tereza Vyvijalová)
soubor na motivy Jacquese Préverta: Výjev ze ivota antilop
Program bude upøesnìn bìhem záøí na internetových stránkách www.drama.cz
a www.artama.cz
Nahlíení 2010 bude zahájeno ve ètvrtek 21. øíjna veèer prezencí úèastníkù
a úvodním pøedstavením. Závìr je naplánován na nedìli 24. øíjna odpoledne.
Lektory diskusí letoního Nahlíení budou Hana Cisovská, pedagog dramatické
výchovy katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdìlávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, a Tomá ika, scénograf, pedagog KALD DAMU v Praze,
reisér, iniciátor a lektor tvùrèích dílen a projektù u nás i v zahranièí.
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 KSM Bechynì. Na kvalitnìjí nocleh v internátu nebo
v penzionu je moné si pøiplatit (200-300 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, e-mail:
hulak@nipos-mk.cz, nejpozdìji do 8. øíjna 2010.

PØIHLÁKA NA

2010

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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ZÁKLADY DÌTSKÉHO DIVADLA

Celoroèní cyklus praktických semináøù zamìøených na vybrané
aspekty divadla s dìtmi a mládeí
listopad 2010 - èerven 2011, Praha
Poøádají: NIPOS-ARTAMA a Sdruení pro tvoøivou dramatiku
Osmidílný víkendový kurz urèený vem zájemcùm z øad zkuenìjích i ménì
zkuených vedoucích dìtských a mladých divadelních souborù èi dramatických kroukù, uèitelù a dalích pedagogických pracovníkù èi studentù pedagogických a umìleckých oborù, kteøí mají zájem o divadelní práci s dìtmi nebo mládeí, ale zatím jim
schází dostatek praktických zkueností v oblasti inscenaèní práce. Kurz je zamìøen
na kolní i mimokolní divadlo a je proto vhodný pro pedagogy ZU, Z, S, SVÈ,
DDM a dalích institucí.
Základní podoba kurzu vychází z pøedchozích cyklù, které probìhly v letech 1999-2009
s hlavními lektory Irenou Konývkovou, Radkem Maruákem, Romanem Èerníkem
a Emou Zámeèníkovou. Cyklus pøedstavuje ojedinìlou monost komplexního vzdìlávání a rozvíjení osobních zkueností v oboru dìtského a mladého divadla, ale i setkání s øadou zajímavých a inspirujících osobností z oblasti divadla a dramatické výchovy.
Hlavní lektorkou nového cyklu bude Ivana Sobková, uèitelka LDO ZU Biskupská, Praha 1, jedna z nejvýraznìjích osobností souèasného dìtského divadla v ÈR,
vedoucí úspìných dìtských a mladých divadelních souborù (v posledních letech
se se soubory Koukej!, KUK! a kuk! zúèastnila celostátních pøehlídek dìtského
a mladého divadla, napø. s inscenacemi Válka s mloky, Nìmý film, Noèní mùry, Komunikaèní etudy èi Hlásná trouba). Ivana Sobková bude provázet úèastníky celým
cyklem a bude lektorkou hlavních pøedmìtù.
Lektory dalích praktických blokù budou nai pøední odborníci a praktici v oblasti
divadla, dìtského divadla a dramatické výchovy: Eva Machková (KVD DAMU, Praha), Hana Franková (Divadlo Dagmar Karlovy Vary), Frantiek Zborník (divadelní
autor a reisér, Praha, Èeská Lípa), Jana trbová (vedoucí dìtských a mladých
divadelních souborù, Dìèín), Jiøí Vyohlíd (Divadlo DRAK Hradec Králové), Tomá
ika (KALD DAMU, Mamapapa o.p.s., Praha).
Osm víkendových setkání zahrnuje pøedevím tyto okruhy:
Metodika práce s dìtským a mladým souborem (Ivana Sobková)
Základní pøedmìt kurzu seznamující úèastníky v praktických cvièeních a improvizacích se základními metodami práce v dìtském a mladém divadle.
Herectví a reie s dìtským souborem (Ivana Sobková, Hana Franková)
Základy hereckého vedení a reie v divadle hraném dìtmi.
Význam práce s literaturou v dramatické výchovì a dìtském divadle (Eva Machková)
Struèné seznámení s problematikou volby vhodné literární látky pro dramatickou
výchovu a inscenaèní práci s dìtmi a dospívajícími.
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Dramaturgie dìtského a mladého divadla (Frantiek Zborník)
Dramaturgická pøíprava textu pro dìtské a mladé divadlo. Práce s rùznými typy
literární pøedlohy s pøesahem do divadelní reie.
Rytmus, zvuk, hudba a hlas (Jana trbová)
Monosti a zákonitosti pouití hudby a zvuku v dìtském a mladém divadle, zvukový plán divadelní inscenace. Základy metodiky práce s hlasem a jevitní mluvou.
Materiál, pøedmìt a loutka (Jakub Hulák, Jiøí Vyohlíd)
Praktická dílna smìøující k hledání moností uplatnìní postupù loutkového divadla v inscenaèní práci s dìtským èi mladým souborem.
Scénografie (Tomá ika)
Struèné uvedení do divadelní scénografie s ohledem na specifika dìtského
a mladého divadla. Scénický prostor a svìtlo v divadelní inscenaci.
Reie a tvarování divadelní inscenace (Ivana Sobková)
Práce na vlastním divadelním projektu s vyuitím materiálu pøipraveného v rámci
jednotlivých pøedmìtù a s ohledem na specifika dìtského a mladého divadla.
Souèástí cyklu bude i vystoupení nìkolika dìtských a mladých souborù a diskuse o jejich inscenacích.
Místo konání kurzu: Centrum tvoøivé dramatiky Praha (Arabská 681/20, Praha 6)
Termíny: 12.-14. listopadu, 3.-5. prosince, 21.-23. ledna, 4.-6. února, 4.-6. bøezna, 29. dubna - 1. kvìtna, 20.-22. kvìtna, 3.-5. èervna
Èasový rozvrh jednotlivých setkání: pátek 18.00 - nedìle 12.30 (úprava moná
dle spoleèné dohody)
Kurzovné: 4.000 Kè, èlenové STD 3.500 Kè, studenti prezenèního studia 3.000 Kè
Úèastníci mají monost zdarma pøespávat pøímo v objektu Centra tvoøivé dramatiky na koberci ve vlastním spacím pytli a s vlastní podlokou.
Cyklus Základù dìtského divadla je akreditován MMT pod è. 19 533/2008-25-413.
kola tak mùe svým pracovníkùm proplatit kurzovné, pøíp. i cestovné z fondu DVPP.
Pokud máte o kurz zájem, polete vyplnìnou pøihláku do 15. øíjna 2010 na adresu:
Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, e-mail:
hulak@nipos-mk.cz.
Pøihláky pøijímáme do vyèerpání volných míst. Upøednostnìni mohou být ti, kteøí
se u døíve setkali s dramatickou výchovou (tj. absolventi základních kurzù, studenti
èi absolventi DV na pedagogických a divadelních fakultách apod.).

DENÍK DÌTSKÉ SCÉNY 2010
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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PØIHLÁKA NA CYKLUS ZÁKLADY DÌTSKÉHO DIVADLA
Jméno a pøíjmení: .........................................................................................................
Datum narození: ..................................
Adresa: ............................................................................................................................
.................................................................

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

Telefon domù: ......................................

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

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

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

Zaøízení, kde pracuji s dìtmi nebo s mládeí:
Absolvované semináøe nebo dílny dramatické výchovy, popø. studium:
Datum

Podpis

DRAMATICKÁ VÝCHOVA
PRO SOUÈASNOU KOLU

Kurz dramatické výchovy pro uèitele základních, støedních i mateøských
kol a dalí zájemce o dramatickou výchovu
únor 2011 - kvìten 2012, Praha
Poøadatelé: Sdruení pro tvoøivou dramatiku a katedra výchovné dramatiky DAMU
Spolupráce: Centrum tvoøivé dramatiky Praha a NIPOS-ARTAMA Praha
Hlavní lektorka: Jana Machalíková, pedagog dramatické výchovy a vedoucí dìtských
a recitaèních souborù, lektorka dramatických a improvizaèních dílen a animaèních
programù mj. v Národní galerii v Praze
Od února 2011 nabízejí Sdruení pro tvoøivou dramatiku a katedra výchovné dramatiky DAMU opìt tøísemestrální kurz dramatické výchovy pro uèitele vech typù
kol. Kurz je poøádán ve spolupráci s Centrem estetických aktivit dìtí a mádee
NIPOS-ARTAMA a Centrem tvoøivé dramatiky Praha, tedy s institucemi, které
se dramatickou výchovou zabývají dlouhodobì a systematicky od poèátku 90. let.
Dramatická výchova je vedle výtvarné a hudební výchovy souèástí vzdìlávací oblasti Umìní a kultura v Rámcovém vzdìlávacím programu pro základní vzdìlávání,
a tak ji mohou koly zaøadit jako samostatný pøedmìt do svých uèebních plánù.
Kromì toho mají dramatickovýchovné metody a techniky bohaté uplatnìní - jak je to
u øadu let obvyklé - také ve výuce jiných pøedmìtù (èeský jazyk a literatura, prvouka/
vlastivìda, dìjepis, obèanská výchova...) a v práci s pøedkolními dìtmi.
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Nìkterým uèitelùm napomùe absolvování kurzu i pøi pøípravì na vysokokolské
studium dramatické výchovy.
Kurz je koncipován jako celek, z nìho si nelze vybírat jen nìkterá témata. Protoe základem výuky je praktická èinnost frekventantù, podmínkou absolvování kurzu
je pravidelná a aktivní úèast na dílnách a semináøích a na týdenním soustøedìní.
Cílem tøísemestrálního kurzu je uvést frekventanty pøedevím prostøednictvím praktických aktivit (cvièení, hry, improvizace, plánování lekcí ) do dramatické výchovy
a seznámit je se základními principy tohoto oboru. Kurz je zamìøen na osobnostní
a sociální rozvoj uèitele dramatické výchovy, na prohlubování jeho tvoøivosti
a na získávání základních dovedností nutných pro vedení dramatickovýchovných lekcí.
Dále je jeho cílem zprostøedkovat úèastníkùm orientaci v rùzných monostech aplikace dramatické výchovy a pomoci jim pochopit místo dramatické výchovy v souèasné kole (dramatická výchova jako samostatný pøedmìt, dramatická výchova v podobì osobnostního a sociálního rozvoje, dramatickovýchovné metody ve výuce rùzných pøedmìtù a v práci s pøedkolními dìtmi apod.). Frekventanti kurzu si ve tøetím
semestru tohoto kurzu od února do kvìtna 2012 pøi praktických ukázkách své pedagogické práce budou moci vyzkouet nejen konkrétní postupy práce, ale pod vedením
lektorù se budou spolupodílet na rozboru ukázek svých kolegù.
Kurz trvá od února 2011 do kvìtna 2012. Výuka probíhá ve dvanácti dvacetihodinových blocích (1 hodina = 45 minut) vdy o víkendech (pátek veèer od 18.30 hod.,
sobota celý den od 9 do 18 hodin, nedìle dopoledne od 9 do 13 hodin). Souèástí
kurzu je pìtidenní soustøedìní v Jièínì, které se bude konat na podzim 2011. Celkový rozsah tøísemestrálního kurzu je 295 hodin (vèetnì soustøedìní v Jièínì).
Termíny setkání: 18.-20.2., 18.-20.3., 8.-10.4., 6.-8.5., 21.-23.10., 18.-20.11.,
2.-4.12. 2011 a 5.-8.1. 2012. Dalí termíny budou vèas upøesnìny.
Podmínkou úspìného absolvování kurzu je pravidelná, nejménì vak pìtasedmdesátiprocentní aktivní úèast, písemné vyhotovení pøípravy alespoò na jednu lekci dramatické výchovy a její realizace. Dalí podmínkou absolvování kurzu je úèast
na pìtidenním soustøedìní v rámci celostátní dílny Dramatická výchova v Jièínì, kde
seminaristé budou pracovat v dílnì, kterou si vyberou podle svého zájmu a zamìøení.
Místo konání kurzu: CTD Praha, Èervený Vrch, Arabská 681/20, Praha 6.
Kurz je akreditován MMT pod è. 3363/2009-25-71, to znamená, e zamìstnavatel mùe seminaristovi hradit kurzovné, pøípadnì i cestovné z penìz urèených
na dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù.
Kurzovné: 5.000 Kè, cena pro studenty prezenèního studia: 3.500 Kè. (12 víkendových setkání = 240 hodin). (Pozn.: V cenì není zahrnuta platba za pìtidenní soustøedìní v Jièínì.)
Máte-li zájem absolvovat tento kurz dramatické výchovy, zalete vyplnìnou pøihláku nejpozdìji do 30. listopadu 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.
S pøípadnými dotazy se lze obrátit na Jaroslava Provazníka (tel. 234 244 280-1).
Pøihláky pøijímáme do vyèerpání volných míst.
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ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

do tøísemestrálního kurzu DV pro souèasnou kolu - 2011-2012
Jméno a pøíjmení: .........................................................................................................
Datum narození: ......................................
Adresa: ............................................................................................................................
..................................................................... PSÈ: ........................................................
Telefon domù: .......................................... Telefon do zam.: ....................................
Mobilní telefon: ........................................

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

kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi nebo mládeí:
Pøedmìty, které vyuèuji:
Datum

Podpis

VYSOKOKOLSKÉ STUDIUM
DRAMATICKÉ VÝCHOVY
Katedra výchovné dramatiky DAMU otevírá v roce 2011 kombinované magisterské
studium (tøíleté), urèené absolventùm vysokých kol pedagogického nebo umìleckého smìru - bakaláøùm nebo magistrùm.
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.
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Charakter výuky:
Ve studiu jsou vyváena obì smìøování oboru - jak orientace na divadelní disciplíny a jejich aplikaci na divadlo hrané dìtmi a mládeí a dìtský pøednes, tak orientace na interní (kolní) dramatickou výchovu vèetnì jejích rùzných smìrù a aplikací.
Z hlediska metod a forem charakterizuje studium propojení pøednáek, semináøù,
aktivizujících teoretické mylení, cvièení rozvíjejících specifické dovednosti a rùzných
typù praktik a dílen, zaloených na prakticko-teoretické syntéze osvojovaného uèiva
v podobì konkrétních divadelních a dramatickovýchovných aktivit.
Pøímá výuka probíhá o víkendech (jeden víkend do mìsíce) v kadém akademickém roce od záøí do èervna, výuka v prvním a druhém roèníku zahrnuje rovnì týdenní soustøedìní v druhé polovinì srpna.
Studium je ukonèeno obhajobou diplomové magisterské práce a státní magisterskou zkoukou. Souèástí státní závìreèné magisterské zkouky je rovnì obhajoba samostatného tvùrèího projektu.
Pøijímací zkouky do øádného studia:
Nároky na uchazeèe: Uchazeè musí prokázat motivaci ke studiu a k práci
ve zvolené oblasti, talent pro 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.
Pøijímací zkouky jsou dvoukolové. Na základì výsledkù v 1. kole budou zájemci
o studium pøizváni do 2. kola.
První kolo (termín konání: 28.-29. ledna 2011):
- Pøednes pøedem pøipravené básnì nebo prózy, pøípadnì divadelního monologu v rozsahu do pìti minut a jeho variace.
- Písemná práce týkající se problematiky dramatické výchovy, její téma bude
zadáno na místì.
Druhé kolo (termín konání: 20.-21. kvìtna 2011):
- 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.)
- 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.
- 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).
Termín podání pøihláek: do 17. prosince 2010.
Konzultace k pøijímacím zkoukám: pátek 19. listopadu 2010 od 13 do 18 hodin
(katedra výchovné dramatiky DAMU, Karlova 26, Praha 1).
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SÓLOVÁ INTERPRETACE LITERÁRNÍHO
TEXTU A DIVADLO POEZIE
V TVÙRÈÍM PROCESU
Praktický semináø zamìøený na kvalitní výbìr a vhodný
(sólový i divadelní) zpùsob interpretace literárních textù
26. - 28. listopadu 2010, Louny
Poøádají: NIPOS-ARTAMA a Mìstská knihovna Louny
Cílem semináøe je nabídnout úèastníkùm inspiraci pøi výbìru vhodného textu
(literární pøedlohy) a pomoci u ji zvolených textù s nalezením nebo ujasnìním vhodného zpùsobu jak s textem (pøedlohou) dále pracovat. Budeme zkoumat, jaké monosti, jaká témata a pøekvapení text nabízí a jak jich pro interpretaci (inscenaci) co
nejlépe vyuít vzhledem ke svému (nebo interpretovu) pøirozenému naturelu a osobnostním pøedpokladùm.
Semináø je urèen:
Sólovým interpretùm literárních textù a jejich pedagogùm, reisérùm, vedoucím
a èlenùm souborù, které se vìnují pøípravì inscenace tzv. divadla poezie, dále pedagogùm LDO ZU, DDM, SVÈ, Z, S, V, vèetnì uèitelù èeského jazyka a literatury,
a studentùm vysokých èi støedních pedagogických kol a dalím zájemcùm.
Zájemci si mohou vybrat ze dvou tvùrèích dílen - jedna z nich bude zamìøena
na sólovou interpretaci textu, druhá na pøípravu inscenace divadla poezie.
Lektoøi:
Sólová interpretace textu: Jiøina Lhotská - pedagoka literárnì-dramatického
oboru ZU ve Strakonicích, lektorka sólového pøednesu na celostátních pøehlídkách Dìtská scéna a Wolkrùv Prostìjov, døíve pedagoka DAMU a dramaturgynì.
Divadlo poezie: Roman Èerník - vedoucí ateliéru dramatické výchovy FPE ZÈU
v Plzni, lektor divadla a dramatické výchovy, vedoucí dìtských, mladých i dospìlých
divadelních souborù a umìlecký øeditel o. s. JOHAN, centra pro kulturní a sociální
projekty Plzeò.
Semináø je akreditován MMT, kadý úèastník po absolvování semináøe získá
osvìdèení. Semináø se koná v souvislosti s celostátní pøehlídkou umìleckého pøednesu a divadla poezie Wolkrùv Prostìjov. (Wolkrùv Prostìjov je pøehlídka sólových
recitátorù, recitaèních kolektivù a divadel poezie a pøíleitost k setkání interpretù literárních textù, ke konfrontaci tvùrèích výsledkù a postupù, ke vzájemné inspiraci, výmìnì názorù a zkueností.)
S pøíjezdem úèastníkù poèítáme v pátek 26. 11. nejpozdìji do 13 hodin. Obì
skupiny budou pracovat v pátek odpoledne a veèer, v sobotu po celý den a v nedìli
dopoledne v historické budovì novì otevøené Mìstské knihovny v Lounech (Mírové
námìstí è. 1), kde bude mono pøípadnì vyhledat inspirativní literární pøedlohy.
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Kurzovné: 800 Kè nebo 600 Kè (studenti prezenèního studia).
Ubytování: Ubytování bude operativnì zajitìno s ohledem na poèet pøihláených úèastníkù v cenì cca 150 Kè za noc v ubytovnì, pøípadnì zdarma ve vlastním
spacím pytli v budovì MK Louny.
Cestovné a stravné je ve vlastní reii úèastníkù.
Máte-li o úèast v semináøi zájem, vyplòte peèlivì pøihláku a polete ji co nejdøíve, ale nejpozdìji do 6. øíjna 2010 na adresu: Daniel Razím, NIPOS-ARTAMA,
P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2.
Pøihláky pøijímáme do vyèerpání volných míst.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

SÓLOVÁ INTERPRETACE LITERÁRNÍHO TEXTU
a DIVADLO POEZIE V TVÙRÈÍM PROCESU
26.-28. listopadu 2010, Louny
Jméno a pøíjmení: ........................................................................................................
Datum narození: ....................................
Adresa: ...........................................................................................................................
................................................................... PSÈ: ..........................................................
Telefon domù: ........................................ Telefon do zam.: ......................................
Mobilní telefon: ....................................... E-mail: .......................................................
kola nebo zaøízení, kde pracuji s dìtmi nebo mládeí:

Mám zájem se úèastnit semináøe ve skupinì (zakroukujte)
 Sólová interpretace textu
 Divadlo poezie
Mám zájem o ubytování (zakroukujte)
 ve vlastním spacím pytli v budovì Mìstské knihovny Louny
 v ubytovacím zaøízení (pravdìpodobnì internát v Lounech)
Datum

Podpis
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DIVADLO Z RÙZNÝCH ÚHLÙ POHLEDU
záøí - prosinec 2010, Praha
Poøádá: NIPOS-ARTAMA
1. èást vzdìlávacího cyklu - Improvizace a její vyuití v divadle - zaèala 10. záøí
2010, úèastníky èekají vdy ètyøi víkendová setkání s jedním lektorem (v prùbìhu
cyklu se vystøídá celkem est lektorù).
Lektor 1. èásti: Jana Machalíková
Vzdìlávací cyklus je urèený vem divadelníkùm, kteøí chtìjí jít vlastní, osobitou
cestou a rozvíjet svùj tvùrèí potenciál, a pro zkuenìjí i ménì zkuené herce, reiséry a vedoucí divadelních skupin (experimentující divadlo, divadlo poezie, zaèínající tvùrci, ...).
Jednotlivé èásti zahrnují tyto okruhy: improvizace a její vyuití v divadle s Janou
Machalíkovou (letoní rok), dramaturgie a tvùrèí psaní s Petrem Michálkem, reie
s Martinem Vokounem, herectví s Hanou Frankovou, pohyb s Annou Caunerovou,
scénografie s Tomáem ikou. DIVADLO Z RÙZNÝCH ÚHLÙ POHLEDU probíhá
ve Studiu Divadla Kámen Praha.
Kontakt: Lenka Novotná, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, novotna@nipos-mk.cz, 221 507 974.

TVOØIVÁ DRAMATIKA

je jediný odborný èasopis v ÈR zamìøený na vechny oblasti dramatické výchovy:
§
§
§
§
§
§

na dramatickou výchovu jako samostatný pøedmìt i na dramatické metody aplikované v jiných pøedmìtech (èeský jazyk a literatura, prvouka/vlastivìda, dìjepis,
obèanská výchova, cizí jazyk...) na základních a støedních kolách,
na dramatickou výchovu v mateøské kole,
na divadlo hrané dìtmi a dìtský pøednes,
na dramatickou výchovu na vysokých kolách umìleckého a pedagogického smìru,
na dramatickou a jinou tvoøivou hru s postienými,
na teorii, didaktiku a historii oboru.

TD vznikla v roce 1990 z iniciativy Sdruení pro tvoøivou dramatiku, v souèasné dobì
ji vydává NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Sdruením pro tvoøivou dramatiku
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 DRAMATIKA-VÝCHOVA-KOLA, a doplòuje je rubrika REFLEXE-RECENZE-INFORMACE
s oddíly Odborná literatura a Umìní pro dìti a mláde. Kadé èíslo otevírá rubrika
ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI, která má ambici rozvíjet teorii a historii dramatické
výchovy a pøispívat k ustalování terminologie oboru.
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,
P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo mailem na adrese: std@drama.cz).
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TANEC, TANEC

2010

24. celostátní pøehlídka scénického tance mládee a dospìlých
29.-31. øíjna, Mìstské divadlo, o.p.s., 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.
SEMINÁRNÍ POBYT
Vdy na podzim, v letoním roce poosmé, 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. Pokud chcete 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 (semináø O scénografii)
a spoleèenské setkání.
PØEDBÌNÝ PROGRAM
pátek 29. øíjna
08.00 - 14.00 prezence úèastníkù pøehlídky /MD
14.00 - 17.00 semináø O scénografii /EU malý sál
15.00 - 17.00 interpretaèní semináøe /EU
18.00 první programový blok pøehlídky /MD
20.30 inspirativní pøedstavení / 420 people /MD
sobota 30. øíjna
10.00 - 12.00 interpretaèní semináøe /EU
10.00 - 13.00 rozborový semináø /EU
14.00 - 17.00 semináø O scénografii /EU malý sál
15.00 - 17.00 interpretaèní semináøe /EU
18.00 druhý programový blok pøehlídky /MD
20.30 aukce umìleckých dìl /MD
21.00 spoleèenský veèer /MD
nedìle 25. øíjna
10.00 - 12.00 interpretaèní semináøe /EU
10.00 - 13.00 rozborový semináø /EU
Informace a pøihláka také na www.nipos-mk.cz a www.scenicky-tanec.cz.
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Seminární poplatek 2.100 Kè zahrnuje pøíspìvek na ubytování, stravování
a umoòuje volný vstup na interpretaèní semináøe, minisympozium (semináø O scénografii), 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 2010

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na seminární pobyt Tanec, tanec... 2010
24. celostátní pøehlídka scénického tance mládee a dospìlých
29.-31. øíjna, Mìstské divadlo a Eurocentrum, 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 29. øíjna 2010 pøi prezenci
ve foyeru v Mìstském divadle, o.p.s., Jablonec nad Nisou
Datum

Podpis

FESTIVALY A SOUTÌE
PODZIMNÍ FANTAZIE

TANFEST 2010

10. festival scénického tance
a pohybového divadla, Jablonec n. N.
Termín: 25.-26. 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

6. festival scénického tance, Jaromìø
Termín: 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
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VZDÌLÁVACÍ PROGRAMY 2010/2011
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.

SOUÈASNÉ POHYBOVÉ TRENDY SCÉNICKÉHO TANCE, Praha

Celoroèní vzdìlávací cyklus je realizován v prostorách taneèního sálu DDM Pod Juliskou, Praha a to vdy jednou v mìsíci o víkendu v èasové dotaci 13 vyuèovacích
hodin na víkend. Bude obsahovat ètyøi základní okruhy: souèasná technika, kontaktní improvizace, tanec s partnerem, kompozièní práce.
Lektor: Zuna Kozánková (SR), taneènice, pedagoka, choreografka, lektorka shiatsu.
Termín: záøí 2010 - èerven 2011
Kontakt: Karolína Kalinová, mobil: 721 408 445, e-mail: hejkalka@email.cz

TÌLO JAKO NÁSTROJ, Sezimovo Ústí

Jednosemestrální vzdìlávací cyklus je realizován ve spolupráci se Základní umìleckou kolou v Sezimovì Ústí v prostorách taneèního sálu a to vdy jednou v mìsíci
o víkendu v èasové dotaci 16 vyuèovacích hodin na víkend v období listopad 2010 bøezen 2011. 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.
Lektoøi: Anna Caunerová, externí pedagog JAMU Brno, Jiøí Lössl, externí pedagog
DAMU a HAMU Praha.
Termín: listopad 2010 - bøezen 2011
Kontakt: Lenka Køíhová, mobil: 728 958 869, e-mail: lenka.krihova@seznam.cz

LEKTOR TANEÈNÍ VÝCHOVY - zdravá taneèní výchova pro dìti, Rychnov
u Jablonce nad Nisou

Celoroèní vzdìlávací cyklus je realizován ve spolupráci s Taneèním studiem Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou v prostorách taneèního sálu a to vdy jednou
v mìsíci v sobotu v èasové dotaci 8 vyuèovacích hodin.
Lektoøi: Michal Záhora (taneèník, pedagog, choreograf, øeditel DC konzervatoøe;
Anna Caunerová a Jiøí Lössl).
Termín: listopad 2010 - listopad 2011
Kontakt: Ludmila Rellichová, Lièí jámy 139, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou,
mobil: 602 963 574, e-mail: tsmagdalena@email.cz
Informace o zveøejnìných aktivitách na uvedených kontaktech, nebo NIPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967, e-mail:
lossl@nipos-mk.cz, www.scenicky-tanec.cz.
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POHYBOVÁ A TANEÈNÍ VÝCHOVA

PUBLIKACE NIPOS-ARTAMA
Objednávky na adrese: NIPOS, administrace publikací, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21
Praha 2, tel.: 221 507 912, nebo elektronicky: www.nipos-mk.cz/publikace. K cenì
publikací bude pøièteno potovné.
Ludmila, Rellichová: Taneèní tvorba pro dìti a s dìtmi
Ukázky taneèní tvorby jako výsledku výchovnì-vzdìlávacího procesu
Kniha se ve své 1. èásti zabývá významem taneèní tvorby v procesu taneèní výchovy,
inspiraèními zdroji této tvorby a metodikou rozvíjení tvoøivých schopností dítìte v raném
vìku. Ve 2. èásti pøináí 22 ukázek taneèní tvorby pro vechny vìkové stupnì. Kniha
je významným pøínosem pro tvoøivou taneèní výchovu. Cena 160 Kè.
Lenka vandová: Taneèní výchova pro pøedkolní dìti, 2. vydání
Pro velký ohlas znovu vydána. Publikace mùe pomoci zejména zaèínajícím pedagogùm správnì utøídit a metodicky uspoøádat taneèní výuku dìtí pøedkolního vìku.
Cena 150 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.
Bohumíra Cveklová, Libue Kurková: Dopisy o Jarmilách
Poutavé vyprávìní vzpomínek na Jarmilu Jeøábkovou (v pøípadì paní Kurkové) a Jarmilu Kröschlovou (v pøípadì paní Cveklové) z osobní korespondence obou autorek.
Cena 140 Kè.
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.

pam pam 1-10

Obèasník scenického tance. Vyel v kvìtnu t.r. a pøinesl aktuální informace v tìchto
kapitolách Køíem kráem - po krajských pøehlídkách dìtského scénického tance
od naich dopisovatelù; Ohlédnutí - za Celostátní pøehlídkou scénického tance mládee a dospìlých Tanec, tanec 2009 v Jablonci nad Nisou z pera Zuzany Smugalové; Téma - støed tìla, reakce MUDr. Jiøího Maøádka na seriál Veroniky Rinowski;
Rozhovor - s Annou Sedlaèkovou o taneèním vzdìlávání na Slovensku; Drobnièky pedagogická stá SE.S.TA; taneèní divadlo v jiném stylu; TANCESSE 2010; Z luhù
a hájù - jetì o Vánoèním ladìní; Otvírání studánek; Legenda a sv. Annì; Ohlasy vae názory na projekt palíèek; postøehy k 23. celostátní pøehlídce Tanec, tanec
2009; Téma - veobecnì platné zásady pro amatérská scénická taneèní vystoupení;
Co, kde, kdy - pøehlídky, festivaly, workshopy, semináøe, letní dílny; Odkazy a informace - co najdete v knihách, co pluje na webu.
Rádi pøivítáme i vae názory, zkuenosti a dalí informace z letních dílen, semináøù,
festivalù do letního a podzimního dvojèísla. Uzávìrka bude 15. záøí 2010. Pøihláku
a archiv èasopisu naleznete i na www.scenicky-tanec.cz v oddíle publikace - èasopis.
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DÌTSKÝ SBOROVÝ ZPÌV

FESTIVALY A SOUTÌE
PORTA MUSICAE 2010

SPIRITUAL FEST

12.-14. listopadu 2010, Nový Jièín
VIII. celostátní soutì dìtských pìveckých sborù
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA a Sdruení
rodièù a pøátel DPS Ondráek
z Nového Jièína
Kontakt: Miloslava Fousková,
NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4,
120 21 Praha 2

18. záøí 2010, Praha
8. roèník festivalu sborù, hudebních
skupin a jednotlivcù
Více informací na www.festival.spiritualy.cz

LOUÈENSKÁ VLOÈKA

25.-26. listopadu 2010, Louèná n. Des.
20. roèník nesoutìního festivalu
dìtských pìveckých sborù
Poøadatel: Z Louèná nad Desnou
Více na: www.zsloucnand.cz

OPAVA CANTAT

19.-21. listopad 2010, Opava
Celostátní pøehlídka støedokolských
pìveckých sborù
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA
a pøíspìvková organizace Mendelovo
gymnázium Opava a Unie èeských
pìveckých sborù
Kontakt: Barbora Novotná,
NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4,
120 21 Praha 2

VÁNOÈNÍ AKORDY

10. prosince 2010, Ostrava
3. roèník soutìního festivalu DPS
Poøadatel: Z a M Kosmonautù 15,
Ostrava
Kontakt: Zdenìk evèík,
tel.: 773 982 622, 596 746 735,
e-mail: sevcickzdenek@seznam.cz,
Více na: www.vanocniakordy.cz

PODZIMNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ
KLUBU SBORMISTRÙ
12.-14. listopadu 2010, Nový Jièín

Semináø poøádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se sdruením rodièù a pøátel DPS
Ondráek v rámci celostátní soutìe dìtských pìveckých sborù Porta Musicae 2010.
Lektor: Zdeòka Souèková, sbormistrynì chlapeckého sboru Pueri gaudentes
Semináø má akreditaci MMT è. 19 533/2008-25-413.
Semináø Klubu sbormistrù je souèástí volného cyklu inspirativních semináøù
poøádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou urèeny vem zájemcùm z øad zaèínajících
i zkuených sbormistrù, zejména dìtských pìveckých sborù. Semináø je souèástí
VIII. roèníku celostátní soutìe dìtských pìveckých sborù Porta Musicae 2010.
Úèastnický poplatek 850 Kè zahrnuje kurzovné, ubytování (2 noci) a stravování
(2x snídanì, sobotní obìd a veèeøe).
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DÌTSKÝ SBOROVÝ ZPÌV

Pøihláku zalete nejpozdìji do 8. øíjna 2010 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Miloslava Fousková, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 977, e-mail:
fouskova@nipos-mk.cz. Více informací na www.artama.cz.
Upozornìní: v pøípadì pozdního odhláení (tzn. ménì ne týden pøed zahájením
semináøe) vám bude úètován stornopoplatek ve výi náhrady vzniklých nákladù.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

NA PODZIMNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ KLUBU SBORMISTRÙ
12.-14. listopadu 2010, Nový Jièín
Jméno a pøíjmení: .........................................................................................................
Adresa: ............................................................................................................................
..................................................................

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

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

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

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

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

Úèastnický poplatek uhradím nejpozdìji do 8. øíjna 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)

na základì faktury (vyplòte pøesnou fakturaèní adresu):
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:
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STØEDOKOLSKÝ SBOROVÝ ZPÌV

KLUB SBORMISTRÙ

Speciálnì pro sbormistry støedokolských pìveckých souborù
19.-21. listopad 2010, Opava
Semináø poøádá NIPOS-ARTAMA pøi celostátní pøehlídce Opava cantat, Celostátní
pøehlídce støedokolských pìveckých sborù
Lektor: Mgr. Jiøí Slovík
Semináø má akreditaci MMT è. 19 533/2008-25-413.
Semináø Klubu sbormistrù je souèástí volného cyklu inspirativních semináøù
poøádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou urèeny vem zájemcùm z øad zaèínajících
i zkuených sbormistrù, zejména dìtských pìveckých sborù, novì vak i støedokolských pìveckých sborù. Semináø je koncipován jako práce ve sborových dílnách, seminaristé pracují s lektory na technice dirigování, absolvují pøednáky a pøidruené koncerty èi pøehlídková vystoupení.
Úèastnický poplatek:
- ubytování v ubytovnì, stravování (2x snídanì, sobotní obìd a veèeøe)
a kurzovné èiní 970 Kè
- ubytování v tìlocviènì ve vlastním spacím pytli (sprcha k dispozici), stravování (2x snídanì, sobotní obìd a veèeøe) a kurzovné èiní 570 Kè
Semináø se uskuteèní pøi pøihláení minimálnì 8 zájemcù.
Pøihláku zalete nejpozdìji do 15. øíjna 2010 na adresu: Barbora Novotná,
NIPOS-ARTAMA, 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.

PUBLIKACE NIPOS-ARTAMA
50 lidových písní z Èech, Moravy, Slezska a Slovenska v úpravách pro dìtský
sbor (hudebnina)/ úprava písní Jaroslav Dostalík
Lidové písnì pro dìtský sbor a capella i s doprovodem v úpravách Jaroslava Dostalíka, Zdeòka Lukáe, Miroslava Raichla, Milana Uherka. Cena 100 Kè.
Jan Málek: Eèe si zazpívám
15 lidových písní z Èech a Moravy v úpravì pro kolní pìvecké sbory s doprovodem
zobcové flétny (soprán, alt) a kytary, nebo s doprovodem klavíru. Cena 34 Kè.
Zdenìk Pololánik: Koledy
Dvì pásma vánoèních koled pro jednohlasý a dvouhlasý sbor s doprovodem varhan (klavíru). Cena 100 Kè.
Èestmír Staek: Hudebnì pìvecký kurs pro dìtské pìvecké sbory a jejich pøípravná oddìlení - Noty, cena 50 Kè - Metodika, cena 29 Kè.
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STØEDOKOLSKÝ SBOROVÝ ZPÌV

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

NA PODZIMNÍ SEMINÁØ KLUBU SBORMISTRÙ pøi Opava cantat,
2. celostátní pøehlídce støedokolských pìveckých sborù
19.-21. listopadu 2010, Opava
Jméno a pøíjmení: .........................................................................................................
Adresa: ............................................................................................................................
..................................................................

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

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

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

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

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

Vyberte vdy jednu variantu a zakrtnìte:
§ ádám o ubytování v tìlocviènì (570 Kè).
§ ádám o ubytování v ubytovnì (970 Kè).
Úèastnický poplatek uhradím (nejpozdìji do 5. listopadu 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)

na základì faktury (vyplòte pøesnou fakturaèní adresu):
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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VÝTVARNÉ AKTIVITY

GRAFIKA

Didaktický a praktický semináø
6.-7. listopadu 2010, Praha
Lektor: doc. Ivan pirk
Pro velký zájem zaøazujeme dalí grafický semináø s praktickými ukázkami progresivních a zároveò nenároèných grafických technik, který navazuje na loòské setkání a rozíøí monosti ve výtvarné práci s dìtmi.
Pøedpokládaná cena 800 Kè podle poètu zájemcù.
Závazné pøihláky posílejte do 25. øíjna 2010 na adresu: Zdena Synecká, NIPOSARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, e-mail: synecka@nipos-mk.cz,
tel.: 221507966, www.artama.cz.
Upozoròujeme na zmìnu pùvodnì oznámeného termínu konání semináøe v Kormidle è. 1 a 2, který by se kryl s podzimními komunálními volbami.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

NA SEMINÁØ GRAFIKY 6.-7. listopadu 2010 v Praze
Jméno a pøíjmení: ............................................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................................
...................................................................

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

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

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

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

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

Úèastnický poplatek uhradím - 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:
23

PUBLIKACE

PUBLIKACE NIPOS-ARTAMA
Krista Bláhová: Uvedení do systému kolní dramatiky: dramatická výchova pro uèitele obecné, základní a národní koly.
Systematická pøíruèka dramatické výchovy struènì a pøehlednì seznamuje se vemi oblastmi tohoto oboru a díky bohatému aparátu pøíkladù (her, cvièení, motivací,
kolních dramat a komplexù) nabízí pedagogùm a vedoucím dìtských kolektivù moderního prùvodce dramatikou jako pøedmìtem i metodou práce a uvádí do nejnovìjích smìrù dramatické výchovy vèetnì strukturování dramatické práce. Cena 30 Kè.
Hana Budínská: Hry pro est smyslù - kartotéka pro loutkáøe i neloutkáøe, kteøí si
umìjí hrát s dìtmi.
Kartotéka pro loutkáøe i neloutkáøe, kteøí si umìjí hrát s dìtmi. Nová reedice stále
ádané pøíruèky, která patøí k nejoblíbenìjím metodikám 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. Hry a cvièení
s rùznými variantami a monosti rùzných motivací jsou uvádìny pøehlednì
na kartotéèních lístcích a jsou uspoøádány do tìchto okruhù: Pozornost, pamì
a pøedstavivost, Rytmus, Jevitní øeè, Fantazie a tvoøivost, Hry a etudy, Hry s loutkou.
Cennou souèástí kartotéky jsou úvodní Metodické poznámky k práci s kartotékou
s odkazy na dalí literaturu. Cena 50 Kè.
Machková Eva: Úvod do studia dramatické výchovy
Kniha se zabývá rùznými úseky dramatické výchovy a navazuje na tituly Základy dramatické výchovy a Metodika dramatické výchovy. Je urèena studentùm uèitelství dramatické výchovy, popøípadì uèitelùm pedagogických støedních i vysokých kol, které
pedagogy na práci s dramatickou výchovou pøipravují. Cena 40 Kè.
Emilie Zámeèníková: Cesta k pøednesu aneb Prùvodce pro pedagogy a mladé
recitátory
Netradiènì pojatá kniha o tom, jak inspirovat a vést dìti a mladé lidi k literatuøe prostøedky pøednesu. Je urèena vem, kdo pracují s dìtmi a mládeí a vìnují se dramatické výchovì, literární výchovì a monostem interpretace krásné literatury - tedy
uèitelùm literárnì-dramatických oborù ZU, uèitelùm èeského jazyka a literatury
na základních a støedních kolách, vedoucím dìtských a mladých divadelních
a recitaèních souborù, vychovatelùm kolních druin, studentùm vysokých kol pedagogického a umìleckého smìru a dalím zájemcùm, kteøí jsou pøesvìdèeni,
e na cestì k èetbì a krásné literatuøe mùe pøednes významnì pomoci. Publikace
obsahuje obsáhlý slovníèek pojmù a bohatý seznam doporuèené literatury. Text doprovázejí bohaté ilustrace Zuzany Vítkové. Kniha byla ocenìna v soutìi Nejkrásnìjí èeské knihy 2009. Cena 140 Kè.
KORMIDLO è. 3/2010 (è. 64) - informaèní bulletin Centra estetických aktivit dìtí a mládee
NIPOS-ARTAMA  Pøipravili Z. Synecká, M. Fousková, B. Novotná, L. Novotná, J. Hulák,
J. Lössl, J. Provazník, D. Razím, A. Crhová  Adresa: Centrum estetických aktivit dìtí a mádee
NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 968, e-mail: kormidlo@nipos-mk.cz  Praha - záøí 2010  Èíslo registrace MK ÈR E 13461.
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