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STØEDOKOLSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA

18. celostátní dílna støedokolské dramatiky a mladého divadla
18. - 21. øíjna 2007, Kulturní støedisko mìsta Bechynì
Poøádají: NIPOS-ARTAMA, Sdruení pro tvoøivou dramatiku, obèanské sdruení Tatrmani a Kulturní støedisko mìsta Bechynì
Nahlíení je urèeno vem zájemcùm o støedokolské a mladé divadlo a dramatickou
výchovu s dospívajícími - vedoucím mladých divadelních souborù, uèitelùm, studentùm
a dalím, kteøí o práci s mladým souborem zatím jen uvaují.
Jde o setkání souborù a dalích zájemcù z celé ÈR, které zahrnuje pøedevím:
pøehlídku inscenací støedokolských a mladých divadelních souborù
spoleèné diskuse o pøedstaveních s vedoucími a èleny souborù a pøizvanými
odborníky
tvùrèí spolupráci mezi èleny souborù a dalími úèastníky v doplòkových dílnách
vzájemnou výmìnu zkueností a inspiraci do dalí práce
Nahlíení se zúèastní nìkolik vybraných souborù, které budou mít 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.
V rámci pøehlídky mimo jiné vystoupí:
HOBIT, Gymnázium Jihlava (ved. Zdenìk Krásenský)
A. Vvedìnskij: Vánoce u Ivanovových
DLAÒ, LDO ZU Valaské Meziøíèí (ved. Bohumila Plesníková)
R. Jeffers - B. Plesníková a soubor: Milující pastýøka
LDO ZU Biskupská (ved. Hana Trázníková)
B. Vian: Adam, Eva a tøetí sex
Studio Divadla Dagmar a Støední pedagogické koly Karlovy Vary (ved. Hana Franková)
M. Macourek: Hra na Zuzanku
Patologické jahody, SO Futurum Praha 10 (ved. Jiøí Rezek)
Cililink (autorský text souboru)
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Taneèní studio Light, Praha (ved. Lenka Tretiagová)
L. Tretiagová na motivy W. Allena: Velké vyhlídky
Program bude upøesnìn bìhem záøí na internetových stránkách www.drama.cz
a www.nipos-mk.cz/artama
Nahlíení 2007 bude zahájeno ve ètvrtek 18. øíjna veèer prezencí úèastníkù a úvodním
pøedstavením. Závìr je naplánován na nedìli 21. øíjna odpoledne.
Lektory diskusí letoního Nahlíení budou JIØINA LHOTSKÁ, uèitelka LDO ZU Strakonice a odbornice na dramatickou výchovu a dìtské a mladé divadlo, a TOMÁ IKA, scénograf, pedagog KALD DAMU, 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 KD Bechynì. Kvalitnìjí nocleh v nedaleké ubytovnì je moné si
pøiplatit (180 - 200 Kè / noc).
Máte-li o úèast na Nahlíení zájem, vyplòte pøihláku a polete ji na adresu Jakub Hulák, ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos-mk.cz,
pokud mono do 1. øíjna 2007.

PØIHLÁKA NA

2007

Jméno a pøíjmení: ..........................................................................................................
Adresa: .............................................................................................................................
..................................................................... PSÈ: ......................................................
Datum narození: .........................................
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 KD Bechynì
n kvalitnìjí ubytování mimo KD Bechynì

Datum

Podpis
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TÌLO JAKO NÁSTROJ

Roziøující kurz pro vedoucí dìtských a mladých divadelních souborù a uèitele
dramatické výchovy
Praha, leden - kvìten 2008
Poøádají: NIPOS-ARTAMA a Sdruení pro tvoøivou dramatiku
Praktický kurz nabízí základy pohybové prùpravy potøebné pro praxi vedoucího divadelního souboru èi uèitele dramatické výchovy pøi dramatické a inscenaèní práci s dìtmi
a mládeí.
Klíèová slova: Zastavení. Zklidnìní. Uvìdomìní si vlastního tìla. Práce s kloubním
systémem. Zcitlivování povrchu kùe. Budování citlivosti k prostoru, k partnerovi, k prostøedí. Práce s vnitøní kvalitou pohybu. Fascinace pohybem vlastního tìla, pohybem
partnera, pohybem prostoru, pohybem v prostoru. Nacházení vìdomého pohybu. Práce s èasem a gravitací. Naslouchání pøíbìhùm vepsaným v prostoru a èase. Pøenos
spontánní kompozice do roviny vìdomé. Budování pøíbìhu.
Kurz bude zahájen 18. ledna 2008 a bude probíhat vdy jednou za mìsíc od páteèního
veèera do nedìlního poledne celkem v pìti víkendech.
Plánované termíny: 18. - 20. ledna, 22. - 24. února, 14. - 16. bøezna, 25. - 27. dubna,
9. - 11. kvìtna. Paralelnì bude probíhat pokraèovací kurz pro úèastníky prvního bìhu
(øíjen 2006 - únor 2007).
Lektoøi kurzu: JIØÍ LÖSSL, taneèník, performer, pedagog, organizátor, odborný pracovník NIPOS-ARTAMA pro scénický tanec, ANNA CAUNEROVÁ, taneènice a taneèní
pedagoka.
Místo konání: Centrum tvoøivé dramatiky Praha, Arabská 681/20, Praha 6 (s moností
noclehu zdarma).
Kurzovné: 1 800 Kè, studenti denního studia a øádní èlenové Sdruení pro tvoøivou
dramatiku: 1 500 Kè. Kurz má akreditaci MMT.
Máte-li o kurz zájem, vyplòte závaznou pøihláku a polete ji na adresu Jakub Hulák,
ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem na adresu
hulak@nipos-mk.cz, pokud mono do konce listopadu 2006.
Pøihláky pøijímáme do vyèerpání volných míst.

DENÍK DÌTSKÉ SCÉNY 2007
Vem zájemcùm, kteøí letos nemìli monost zúèastnit
se celostátní pøehlídky Dìtská scéna, nabízíme zaslání kompletu vech sedmi èísel pøehlídkového zpravodaje (zdarma).
K dispozici jsou i nìkteré starí roèníky. Komplet si mùete
rovnì vyzvednout na adrese instituce.
Kontakt: Jakub Hulák, ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12,
120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, tel. 221 507 969.
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PØIHLÁKA NA KURZ TÌLO JAKO NÁSTROJ
Jméno a pøíjmení: ..........................................................................................................
Adresa: .............................................................................................................................
..................................................................... PSÈ: ..................................................... .
Datum narození: .........................................
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

TRDLINKY

Osmý roèník nesoutìní pøehlídky dìtského divadla
Vykov 14. - 16. bøezna 2008
Poøádají: Obèanské sdruení THALIA a Mìstské kulturní støedisko Vykov
U sedmým rokem zveme do Vykova vechny dìtské divadelní soubory a taky ty, které
se za dìtské jetì povaují a mají chu zahrát si na naí pøehlídce a strávit s námi
víkend plný pøekvapení.
Celé divadelní dìní se odehraje v Besedním domì ve Vykovì, který pøetvoøí svými
výtvarnými pracemi dìti z vykovských kol v kouzelné a fantastické divadlo. Tam na
vás bude èekat mimo jiné spousta doprovodných programù, mezi nimi nebudou chybìt soutìe, dílny, povídání o pøedstaveních, noèní i denní dobrodruné hry a velká
závìreèná slavnost. Budete moci zajít do èajovny a pøeèíst si trdlinkovský èasopis
Pro bezproblémový chod pøehlídky je tøeba, abyste s námi zùstali od páteèního odpoledne, kdy bude pøehlídka zahájena, a do nedìlního rána.
Ubytování (v tìlocviènì gymnázia ve vlastním spacáku), stravu i náklady na dopravu
vám uhradíme.
Pøihláky (najdete na adrese www.osthalia.wz.cz) prosím odelete do 20. ledna 2008
na adresu: O.S. Thalia, Luká a Dana Tvrïochovi, Hybeova 110, 682 01 Vykov.
K pøihláce pøilote kompletní seznam èlenù souboru s rodnými èísly, daty narození
a adresami - kvùli zdravotnímu pojitìní. Pokud nám zalete nìjaké materiály o souboru
a pøedstavení (fotky, èlánky...) do festivalového èasopisu, budeme moc rádi.
Dalí informace: tel.: 608 911 437 (Dana Tvrïochová) a 608 642 956 (Luká Tvrïoch),
e-mail: dana.tvrdochova@seznam.cz
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DÍTÌ MEZI VÝCHOVOU A UMÌNÍM
DÍTÌ MEZI VÝCHOVOU A UMÌNÍM
DÍTÌ MEZI VÝCHOVOU A UMÌNÍM
DÍTÌ MEZI VÝCHOVOU A UMÌNÍM
DÍTÌ MEZI VÝCHOVOU A UMÌNÍM
Dramatická výchova na pøelomu tisíciletí
Poøadatelé: katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty AMU, Praha, a Sdruení
pro tvoøivou dramatiku
Spolupráce: ARTAMA (NIPOS) Praha, ateliér dramatické výchovy JAMU Brno, Centrum tvoøivé dramatiky Èervený Vrch, Praha, Èeské národní centrum ASSITEJ
Termín konání: 4. - 6. øíjna 2007
Místo konání: Divadelní fakulta Akademie múzických umìní, Praha
Pøehlídka a konference se konají s finanèní podporou Ministerstva kultury a Magistrátu
hl. m. Prahy
V roce 2000 uspoøádala katedra výchovné dramatiky DAMU poprvé pøehlídku dìtského
a mladého divadla v Praze v divadle DISK a konferenci mapující dramatickou výchovu
a její monosti v bluditi dneního svìta. O sedm let pozdìji je pozornost zamìøena
zejména na to, jakým vývojem a jakými promìnami prola èeská dramatická výchova
v posledních dvou desetiletích, jaké jsou - nebo mohou být - vztahy mezi dramatickou
výchovou a umìním, jakými cestami se ubíralo divadlo hrané dìtmi a jak se promìòovaly metody a styly dramatickovýchovné práce v posledních letech, kudy se ubírala výuka
dramatické výchovy na vysokých kolách a jak ovlivnila dramatickou výchovu v praxi.
Tøídenní praské setkání Dítì mezi výchovou a umìním, které se koná u pøíleitosti
15. výroèí zaloení katedry výchovné dramatiky DAMU, má dvì èásti: pøehlídku dìtských a mladých souborù, otevøenou odborníkùm i veøejnosti, a konferenci.

KONFERENCE

Kadý den konference bude vìnován jednomu z tìchto tøí okruhù:
1 Dítì na jeviti - Dìtské a mladé divadlo a pøednes v posledních patnácti letech
2 Dítì ve tøídì - Cesty a promìny dramatickovýchovné práce v posledních patnácti letech
3 Pedagog mezi výchovou a umìním - Kompetence uèitele dramatické výchovy
se zøetelem k pøípravì pedagogù na vysokých kolách
Konference se koná od 4. do 6. øíjna vdy v dopoledních hodinách od 10 hodin v Galerii
AMU, Malostranské nám. 12, Praha 1.
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PROGRAM PØEHLÍDKY
Ètvrtek 4. øíjna - 10.00 a 16.00 hodin (divadlo DISK):
BUBU, Klub dìtské kultury Vsetín (ved. Barbora Dohnálková) - Frantiek Nepil-Ludmila
Dohnálková: O SLEPIÈCE KROPENATÉ
DLS Terka, LDO ZU amberk (ved. Olga Strnadová) - Frantiek Hrubín: 1 X 3 POHÁDKY
DDS Temperka, ZU Tøinec (ved. Marcela Kovaøíková) - Edward Lear: SOVÁK A MICINKA
LDO ZU Hluèín (ved. Lenka Jaborská) - Jan Werich-Lenka Jaborská: CHLAP, DÌD,
VNUK, PES A HROB

HOP-HOP, ZU Ostrov (ved. Irena Konývková) - Karel Poláèek-Irena Konývková: BYLO
NÁS PÌT

20.00 hodin (divadlo DISK):
Divadlo Dagmar, Karlovy Vary (ved. Hana Franková) - KDYBY BYLO NEBE - Scénická
montáe z knihy Fanii Fénelonové Dívèí orchestr, svìdectví z koncentraèního tábora
v Osvìtimi-Birkenau
Pátek 5. øíjna - 10.00 a 16.00 hodin (divadlo DISK):
KUK!, LDO ZU Biskupská, Praha 1 (ved. Ivana Sobková) - Ivana Sobková a soubor:

NÌMÝ FILM

LDO ZU Jindøichùv Hradec (ved. Zuzana Jirsová) - Daniil Charms-Zuzana Jirsová
a soubor: PØÍBÌHY
LDO ZU Vladimíra Ambrose, Prostìjov (ved. Hana Kotyzová) - TRAGAÈU, TRAGAÈU Pásmo lidové poezie ze sbírky Láska a smrt: Hana Kotyzová
KUK!, LDO ZU Biskupská, Praha 1 (ved. Ivana Sobková) - Karel Èapek-Pavel KohoutIvana Sobková: VÁLKA S MLOKY

Harmonogram akce:
ètvrtek 4. øíjna 2007
10.00 konference - 1. èást (Galerie AMU, Malostranské nám. 12)
10.00 1. blok pøedstavení pro veøejnost (divadlo DISK)
16.00 1. blok pøedstavení pro úèastníky konference (divadlo DISK)
20.00 pøedstavení Divadla Dagmar Kdyby bylo nebe (divadlo DISK)
veèer
prostor pro setkávání (Øetízek a foyer divadla DISK)
pátek 5. øíjna 2007
10.00 konference - 2. èást (Galerie AMU, Malostranské nám. 12)
10.00 2. blok pøedstavení pro veøejnost (divadlo DISK)
16.00 2. blok pøedstavení pro úèastníky konference (divadlo DISK)
veèer
prostor pro setkávání (Øetízek a foyer divadla DISK)
sobota 6. øíjna 2007
10.00 - 15.00 konference - 3. èást (Galerie AMU, Malostranské nám. 12)
Na pøehlídce a konferenci budou vítáni:
- pedagogové vech typù kol (M, Z, S, V, zejména umìleckých, pedagogických
a filozofických fakult) a studenti vysokých kol,
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-

uèitelé a vedoucí dìtských a mladých souborù ze ZU, DDM, SVÈ atp.,
divadelní teoretici i praktici,
novináøi a redaktoøi
a vichni ostatní, kdo se zajímají o tvoøivou práci s dìtmi a mládeí.

Konferenèní poplatek (který zahrnuje také volnou vstupenku na vechna pøedstavení
pøehlídky): 300 Kè, studenti: 150 Kè.

TØÍLETÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM
DRAMATICKÉ VÝCHOVY
Katedra výchovné dramatiky DAMU otevírá od akademického roku 2008/2009 nový typ
magisterského studia dramatické výchovy, který je urèen zejména tìm absolventùm
vysokokolského (bakaláøského nebo magisterského) studia pedagogického nebo
umìleckého smìru, kteøí potøebují získat plnou aprobaci v tomto oboru, ale nemají
monost studovat prezenènì, tedy zejména uèitelùm z praxe nebo studentùm jiných
oborù, kteøí mají zájem si svou aprobaci rozíøit o obor dramatická výchova.
Cílem studia je vybavit posluchaèe takovými vìdomostmi a základními dovednostmi
a rozvinout jejich osobnostní a talentové pøedpoklady, aby byli schopni pouèenì a s uitím
postupù dramatické výchovy smìøovat se svými svìøenci k divadelnímu nebo
pøednesovému tvaru a vyuívat dramatickou výchovu ve své práci s dìtmi a mládeí
ve vyuèování i v zaøízeních zamìøených na volný èas.
Ve studiu jsou vyváena obì smìøování oboru - jak orientace na divadelní disciplíny
a jejich aplikaci na divadlo hrané dìtmi a mládeí a dìtský pøednes, tak orientace
na interní (kolní) dramatickou výchovu vèetnì jejích rùzných smìrù a aplikací. Z hlediska
metod a forem charakterizuje studium propojení pøednáek, semináøù aktivizujících
teoretické mylení, cvièení rozvíjejících specifické dovednosti a rùzných typù praktik
a dílen, zaloených na prakticko-teoretické syntéze osvojovaného uèiva v podobì
konkrétních divadelních a dramatickovýchovných aktivit.
Pøímá výuka probíhá o víkendech (jeden víkend do mìsíce) v kadém akademickém
roce od záøí do èervna, první a druhý roèník jsou ukonèeny týdenním soustøedìním
v druhé polovinì srpna.
Studium je ukonèeno obhajobou diplomové magisterské práce a státní magisterskou
zkoukou. Souèástí státní závìreèné zkouky je rovnì obhajoba samostatného tvùrèího
projektu.
Pøijímací zkouky do øádného studia
Nároky na uchazeèe: Uchazeè musí prokázat motivaci ke studiu a k práci ve zvolené
oblasti, talent pro pedagogickou práci v umìleckém oboru, osobní kreativní schopnosti
a základní orientaci v dramatické výchovì. Pøednost budou mít ti zájemci, kteøí u mají
zkuenosti s prací s dìtmi a mládeí.
Prùbìh pøijímací zkouky: Pøijímací zkouky jsou dvoukolové. Na základì výsledkù
v 1. kole budou zájemci o studium pøizváni do 2. kola.
První kolo (termín konání: 14. a 15. února 2008) tvoøí tyto èásti:
- Pøednes pøedem pøipravené básnì nebo prózy, pøípadnì divadelního monologu
v rozsahu do pìti minut a jeho variace.
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-

Vìdomostní test.
Písemná práce týkající se problematiky dramatické výchovy, její téma bude zadáno na místì.
Druhé kolo (termín konání: 7. kvìtna 2008) obsahuje:
- Vypracování domácí písemné práce, v ní má uchazeè prokázat schopnost analyzovat a interpretovat umìlecký text a schopnost uvaovat o nìm jako o zdroji
pro divadelní a interní dramatickovýchovnou práci.
- Pohovor zamìøený na zjitìní motivace, zkueností a pøedbìné informovanosti
èi orientovanosti uchazeèe v problematice dramatické výchovy, divadla, krásné
literatury (s dùrazem na literaturu pro dìti a mláde) a v pedagogicko-psychologických otázkách vztahujících se k dramatické výchovì.
- Praktická talentová zkouka zamìøená na zjiování pøedpokladù pro divadelnì
kreativní a pedagogickou práci v dramatických hrách zadávaných a vedených zkouejícími a na pohybovì hudební dovednosti.
Termín podání pøihláek: do 15. prosince 2007.
Dalí informace lze získat na katedøe výchovné dramatiky DAMU, Karlova 26, 116 65
Praha 1, tel. 221 111 052-3.

NOVÁ PUBLIKACE
JOSEF MLEJNEK: KLAUN STRAKAPOUN HRAJE DÌTEM
Publikace s podtitulem Odkaz d 41, divadla dìtí a mládee zachycuje ivotní
cestu a dílo Václava Vaòátka, naeho významného herce a reiséra, spolupracovníka E. F. Buriana. V. Vaòátko patøil k nemnohým divadelníkùm, kteøí se soustavnì
vìnovali divadelní tvorbì pro dìti a mláde. Ve svém
malém déèku (d 41), divadle pro dìti, byl autorem, reisérem i hercem. V divadelních adaptacích literárních
textù se inspiroval pohádkami J. K. Tyla, K. J. Erbena
a B. Nìmcové. Sestavil a reíroval folklorní pásmo Dìtský rok na vsi, které patøí k jeho nejlepím inscenacím.
Autor knihy Josef Mlejnek, jedna ze zakladatelských
osobností èeské dramatické výchovy, ètyøi desítky let
vedl dìtský dramatický soubor ve Vysokém Mýtì a soustavnì se vìnoval také divadlu pro dìti. Publikaci Klaun
Strakapoun hraje dìtem, která nabízí detailní pohled na
významnou éru èeského divadla pro dìti, ocení nejen
zájemci o divadelní historii. Její souèástí jsou rozhovory
s tøemi herci, kteøí se na èinnosti d 41 podíleli - Stellou
Zázvorkovou, Vlastimilem Brodským a Janou Dítìtovou -, a také soupis divadelních úloh V. Vaòátka v Burianovì divadle D, repertoár d 41, seznam studií a èlánkù
o Václavu Vaòátkovi a fotografická pøíloha. Vydalo Sdruení pro tvoøivou dramatiku ve spolupráci s Èeským výborem ASSITEJ.
Knihu si mùete objednat na adrese: Sdruení pro tvoøivou dramatiku, Blanická 4,
P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 969, nebo elektronickou cestou na
adrese: std@drama.cz.
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TANEC, TANEC

2007

XXI. celostátní pøehlídka scénického tance mládee a dospìlých
25. - 28. øíjna, Mìstské divadlo Jablonec nad Nisou o. p. s.
a Eurocentrum s. r. o. Jablonec nad Nisou
Seminární pobyt
Vdy na podzim, v letoním roce popáté, oívá Jablonec nad Nisou na nìkolik dnù scénickým tancem. Po jubilejním, dvacátém roèníku lze s potìením øíci, e vzniká nová
kulturní tradice v tomto mìstì, v tomto regionu, ve svìtì amatérského scénického tance, která pøináí bohatou kálu kulturních záitkù. Abyste mohli být u toho i vy, pøipravili
jsme pro vás seminární pobyt, který je urèen vem zájemcùm o souèasnou scénickou
taneèní tvorbu, tedy vem vedoucím zájmových skupin, choreografùm a interpretùm.
Zahrnuje úvodní zahajovací pøedstavení, dva veèery nejzajímavìjích choreografií
z jednotlivých krajských pøehlídek, øadu interpretaèních semináøù zamìøených pøedevím na souèasnou techniku, ale i na spoleèenský veèer.
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.

PROGRAM
ètvrtek 25. øíjna
12.00 - 17.00
prezence úèastníkù pøehlídky
19.00
zahajovací pøedstavení - Paco Décina Salto nel vuoto
20.30
setkání s lektory, s techniky a s organizátory pøehlídky
pátek 26. øíjna
10.00 - 12.00
14.00 - 17.00
15.00 - 17.00
18.00
21.00
sobota 27. øíjna
09.00 - 12.00
10.00 - 13.00
14.00 - 17.00
15.00 - 17.00
18.00
21.00

interpretaèní semináøe souèasných taneèních technik
minisympozium Vznik a prevence úrazu
interpretaèní semináøe souèasných taneèních technik
zahájení pøehlídky - první programový blok
vernisá výstavy sympozia øemesel v kapli sv. Anny
rozborový semináø pro pedagogy
interpretaèní semináøe souèasných taneèních technik
minisympozium Vznik a prevence úrazu
interpretaèní semináøe souèasných taneèních technik
pøehlídkový program - druhý programový blok
spoleèenský veèer (diskotéka - velký sál Eurocentra, jazzový veèer klub Rampa)

nedìle 28. øíjna
10.00 - 13.00
rozborový semináø pro pedagogy druhého programového bloku
interpretaèní semináøe souèasných taneèních technik
14.00
závìreèné setkání s vedoucími skupin
10
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Podrobné informace a pøihláka na www.nipos-mk.cz a www.scenicky-tanec.cz
Seminární poplatek 2.000 Kè zahrnuje pøíspìvek na ubytování, stravování a umoòuje volný vstup na interpretaèní semináøe, minisympozium, tøi veèerní pøedstavení
a spoleèenský veèer. Nezahrnuje pojitìní a cestovní náklady.
Pøihláky zalete obratem na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl, Blanická 4,
P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967, fax.: 221 507 955, mobil: 724 949 347,
e-mail: lossl@nipos-mk.cz
Uzávìrka pøihláek 14. záøí 2007.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na seminární pobyt XXI. celostátní pøehlídky scénického tance Tanec, tanec... 2007
25. - 28. øíjna, Mìstské divadlo Jablonec nad Nisou o.p.s. a Eurocentrum s. r. o. Jablonec
nad Nisou
Jméno a pøíjmení: .............................................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................................
..................................................................... PSÈ: ...........................................................
Datum narození: .........................................
Telefon domù: ............................................. Telefon do zam.: .........................................
Mobilní telefon: ........................................... E-mail: .........................................................
Soubor, kde tanèím nebo který vedu:
Zavazuji se, e kurzovné zaplatím v plné výi dne 25. øíjna 2007 pøi prezenci ve foyeru
v Mìstském divadle Jablonec nad Nisou o.p.s.
Datum

Podpis

pam pam 3-07

Nové èíslo obèasníku scénického tance vyjde v øíjnu t.r. a pøinese mimo
jiné i zpravodajství z krajských postupových i otevøených pøehlídek scénického tance mládee a dospìlých. Reportáe o monostech taneèního vzdìlávání v ÈR. Za hranice se podíváte do Anglie. Najdete pokraèování témat Improvizace a Svìtelný design. Naleznete témata
nová - napø. Divadelní znak. Nechybí rozhovor, informaèní servis a jiné
zajímavé ètení z oblasti scénického tance.
Pøihláku a archiv èasopisu naleznete na www.scenicky-tanec.cz
v oddíle publikace - èasopis.
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DÌTSKÝ SBOROVÝ ZPÌV

VZDÌLÁVACÍ PROGRAMY
A SEMINÁØE 2007/2008
Vzdìlávání jsou akreditována MMT pod è.j.: 34 690 / 2005 - 25 - 448 v programu Dalího vzdìlávání pedagogických pracovníkù, jsou odbornì garantována NIPOS-ARTAMA Praha. Jsou víkendová, jedenkrát v mìsíci, zpravidla desetkrát roènì. Absolvent
skládá závìreèné zkouky, za které mu po úspìném sloení pøísluí OSVÌDÈENÍ
MMT. Podrobnosti na www.scenicky-tanec.cz
Informace o zveøejnìných aktivitách na uvedených kontaktech, nebo NIPOS-ARTAMA, Centrum dìtských aktivit, 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, www.nipos-mk.cz

NOVÁ PUBLIKACE
Lenka vandová: Taneèní výchova pro pøedkolní dìti

Publikace pomùe zejména zaèínajícím uèitelùm správnì utøídit a metodicky uspoøádat
taneèní výuku svých nejmeních. Pøináí ukázkovou pøípravu uèitele na hodiny taneèní
výchovy pøedkolních dìtí nejen v taneèních oborech základních umìleckých kol,
ale i na hodiny taneèní výchovy vech typù a zamìøení, které by mìly bez rozdílu splòovat nároky na kvalitní a správné vedení elementární taneèní výchovy naich nejmeních. Pro kadý mìsíc, který v praxi pøedstavuje cca ètyøi vyuèovací hodiny, vypracovává autorka metodické postupy výuky v následujících tématech, slokách výuky: pohybová prùprava, hudební doprovod k prùpravné èásti (pouze záøí), pohyb z místa, prostorové vztahy, hudební prùprava, taneèní hry, improvizace. V tématech Taneèní hry
a Improvizace pøipomíná autorka poetiku aktuálního roèního období. Publikace obsahuje i odkazy na dalí literaturu. Cena 90 Kè
Tuto publikaci (i øadu dalích) lze objednat na adrese NIPOS, administrace publikací,
P. O. Box 12, 120 21 Praha 2; tel.: 221 507 912, e-mail: klofcova@nipos-mk.cz, nebo
elektronicky (vèetnì úplné nabídky publikací NIPOS-ARTAMA) na www.nipos-mk.cz

PODZIMNÍ VÍKENDOVÉ
SETKÁNÍ KLUBU SBORMISTRÙ

2. - 4. listopadu 2007, Daèice - Pozor, zmìna termínu!

Poøádá: NIPOS ARTAMA ve spolupráci se ZU Daèice a Kvítkem - Daèickým dìtským
sborem ZU.
Lektoøi a zamìøení sborových dílen:
LUMÍR PIVOVARSKÝ (sbormistr, vysokokolský pedagog)
- interpretace soudobých skladeb a problémy jejich dirigování
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ALENA TICHÁ (hlasová a hudební pedagoka na Z s RVHv, ZU a V)
- metodika práce s nezpìváky
- rozvoj pìveckých a hudebních dovedností
(souèástí dílny bude praktická ukázka práce s dìtmi z pøípravného oddìlení DPS)
VÍTÌZSLAV HERGESEL (sbormistr, pedagog ZU)
- metodika práce s koncertním oddìlením DPS
Semináø má akreditaci MMT è. 34 690/2005-25-448.
Semináø Klubu sbormistrù je souèástí volného cyklu inspirativních semináøù poøádaných NIPOS ARTAMA, které jsou urèeny a otevøeny vem zájemcùm z øad zkuených
i zaèínajících sbormistrù dìtských pìveckých sborù. Semináø je koncipován jako práce
ve sborových dílnách, v rámci semináøe se uskuteèní i koncert hostitelského sboru Kvítek.
Pøedpokládaný úèastnický poplatek: 950,- Kè zahrnuje ubytování, stravování (2x
snídanì, 1x obìd, 1x veèeøe) a kurzovné. Pøihláku zalete nejpozdìji do 1. 10. 2007
na níe uvedenou adresu.
Kontakt: NIPOS ARTAMA, Lea ebeová, P.O.Box 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 966, e-mail: sebesova@nipos-mk.cz.
Upozornìní: V pøípadì pozdního odhláení ze semináøe vám bude úètován stornopoplatek ve výi náhrady vzniklých nákladù. Osvìdèení o absolvování semináøe obdríte pøi úèasti po celou dobu jeho trvání.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA

na Podzimní víkendové setkání Klubu sbormistrù, 2. - 4. listopadu 2007, Daèice
Jméno a pøíjmení: ..........................................................................................................
Adresa: .............................................................................................................................
..................................................................... PSÈ: ......................................................
Datum narození: .........................................
Telefon domù: ............................................. Telefon do zam.: ..................................
Mobilní telefon: ........................................... E-mail: ..................................................
Úèastnický poplatek uhradím (nejpozdìji do 22. øíjna 2007):
n

pøevodem na úèet (po obdrení vaí pøihláky vám zaleme èíslo naeho
konta a pøidìlený variabilní symbol)
n zalete sloenku
n zalete fakturu
Název koly (pøesný, napø. podle zøizovací listiny):
IÈO:
Adresu koly:
Pokud neádáte ubytování nebo stravování, uveïte to prosím zde:
Datum

Podpis
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12. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA
VÝTVARNÝCH PRACÍ DÌTÍ A MLÁDEE
LITOMYL 2007
6. øíjna - 3. listopadu 2007 v prostorách Státního zámku Litomyl

Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá NIPOS-ARTAMA
ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Pardubicích, správou Státního zámku Litomyl, Asociací výtvarných pedagogù a Sdruením pro tvoøivou dramatiku. Zátitu nad pøehlídkou pøevzal starosta mìsta Litomyl Michal Korty.
Výstava bude otevøena pro individuální prohlídku ve 2. poschodí Státního zámku Litomyl v sobotu 6. øíjna od 10 hodin.
Slavnostní vernisá v 10.30 s pøedáním cen.
Výstava bude otevøena do 3. listopadu dennì od 10 do 16 hodin, kromì pondìlí.

ZÁVAZNÁ PØIHLÁKA
NA ROZBOROVÝ SEMINÁØ
5. - 7. øíjna 2007, Litomyl

Jméno a pøíjmení: ..........................................................................................................
Adresa: .............................................................................................................................
..................................................................... PSÈ: ......................................................
Datum narození: .........................................
Telefon domù: ............................................. Telefon do zam.: ..................................
Mobilní telefon: ........................................... E-mail: ..................................................
Adresa a název pracovitì:
Úhrada úèastnického poplatku:
n pøevodem na úèet (po obdrení vaí pøihláky vám zaleme èíslo naeho
konta a pøidìlený variabilní symbol!)
n zalete sloenku
n zalete fakturu (prosíme vás o uvedení pøesné fakturaèní adresy, kterou vám
sdìlí ekonom koly, IÈO):
Datum

Podpis
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ROZBOROVÝ SEMINÁØ K 12. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDCE
VÝTVARNÝCH PRACÍ DÌTÍ A MLÁDEE
V rámci výtvarné pøehlídky probìhne rozborový semináø od pátku 5. øíjna do nedìle
7. øíjna 2007.
Poslání 12. pøehlídky podporuje koncepci oblasti Umìní a kultura i obsah výtvarného
oboru v Rámcovém vzdìlávacím programu pro základní vzdìlání a gymnázia. Z tìchto
dùvodù je úèast na rozborovém semináøi moné doporuèit jako dùleitou vzdìlávací
akci pro výtvarné pedagogy a jako akci podporující implementaci RVP do praxe.
Pøesný èasový program vèas poleme vem, kteøí pøehlídku obeslali, i dalím pøihláeným zájemcùm. Pokud jste u odeslali do ARTAMY pøihláku, poèítáme s vámi
a není tøeba se znovu pøihlaovat.
Úèastnický poplatek je 1250 Kè (ubytování + kurzovné). Ubytování je zajitìno.
Semináø má akreditaci MMT è. 28025/2006-25-581, mùe být tedy hrazen zamìstnavatelem.
Dalí pøihláky zasílejte nejpozdìji do 25. záøí 2007 na adresu: Zdena Synecká, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 966, nebo e-mail:
synecka@nipos-mk.cz

NOVÁ PUBLIKACE
50. ÈÍSLO TVOØIVÉ DRAMATIKY
V nejbliích dnech vyjde, jak bývá zvykem, druhé letoní èíslo odborného periodika
Tvoøivá dramatika. Na záøí 2007 vak pøipravila redakce kromì toho také mimoøádnou publikaci: zvlátní, 50. ÈÍSLO TVOØIVÉ DRAMATIKY (poèítáno od chvíle, kdy
TD zaèala v roce 1990 vycházet), které na 156 stranách nabídne výjimeèný obsah:
Pøedevím kompletní dokumentaci celostátních pøehlídek dìtského divadla a dìtského
pøednesu od roku 1995 (zejména pøehled vech souborù a jejich inscenací
i doplòkových programù, ale i semináøù, dílen a lektorù). Ale také mozaiku úvah, rozhovorù, glos a dalích èlánkù ze zpravodajù celostátních pøehlídek, tedy z Deníkù
Dìtských scén, v nich se zrcadlí to podstatné, co pøehlídky pøinesly. 50. èíslo Tvoøivé dramatiky ocení vedoucí dìtských a mladých divadelních, loutkáøských a recitaèních
souborù, uèitelé, studenti, divadelníci a vichni dalí zájemci o dramatickou výchovu,
kteøí mají zájem nahlédnout do víc ne deseti let vývoje tohoto oboru. Tato obsáhlá
publikace reflektuje z rùzných úhlù pohledu pohyby a promìny dramatické výchovy,
pøedevím té její vìtve, která pracuje s jevitním tvarem, tedy dìtského divadla
a dìtského pøednesu. Protoe tu jsou uveøejnìny také nìkteré metodické materiály
a pohledy do tvùrèích dílen rùzných osobností dramatické výchovy - nejen èeských,
ale i zahranièních -, najdou tu ètenáøi také inspiraci pro svou práci s dìtmi a mládeí.
Na závìr 50. èísla Tvoøivé dramatiky je navíc zaøazena dokumentace dvou dalích
dùleitých celostátních akcí, je ovlivòovaly vývoj oboru: národních, resp. celostátních dílen støedokolské dramatiky a mladého divadla, které se konají u od roku 1987
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a které jsou dnes známé pod názvem Nahlíení, a jièínských celostátních dílen Dramatická výchova ve kole.

Z OBSAHU 50. ÈÍSLA TVOØIVÉ DRAMATIKY:

Milada Maatová: Co TO je? Proè se TÍM zabýváte?
Vítìzslava rámková: K vývoji dìtského pøednesu
Rozhovor s básníkem Josefem Bruknerem
Francis Prendiville: Strukturované drama v britských kolách
Jaroslav Provazník: Pøednes, nebo divadlo?
Eva Machková: Nellie McCaslinová o improvizaci
Nahlédnutí do semináøe Judith Ackroydové Drama z anglické koly
Zuzana Jirsová: Dramatická výchova jako cesta k literatuøe
Dìtské divadlo a vývojová psychologie z pohledu psychologa Pavla Vacka
Dìtské divadlo z pohledu loutkáøe Jiøího Vyohlída
Vybuzovat tvoøivost, a u se to týká èehokoliv (rozhovor s Hanou Budínskou)
O souèasném dìtském divadle
Zdena Josková: Jaké bylo dìtské divadlo pøed dvaceti, tøiceti a ètyøiceti lety
Dramatická výchova ve Francii
Tomá ika: Cítím, e pedagogika je ústøedním motivem dalích let
50. èíslo Tvoøivé dramatiky není souèástí pøedplatného, a proto nebude expedováno
automaticky pøedplatitelùm TD. Pokud o nìj máte zájem, mùete si o nìj napsat
na adresu: Redakce Tvoøivé dramatiky, Centrum dìtských aktivit, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, nebo si ho mùete objednat elektronickou
cestou na adrese: jaroslav.provaznik@damu.cz.

Pøipojte se k velkému sèítání!
V plném proudu je spoleèný projekt Unie èeských pìveckých sborù a NIPOSARTAMA, který podporuje Èeský hudební fond, MK a dalí instituce. Jeho úèelem
je zjistit skuteèný stav èeské sborové scény, spoèítat vechny existující pìvecké
sbory a vokální ansámbly a dozvìdìt se o jejich práci nìco více. Zatímco døívìjí
oficiální statistiky odhadovaly poèet sborù v ÈR pøiblinì na ètyøi sta, v naem projektu je nyní zahrnuto ji pøes tisíc pìveckých sborù, i kdy ne vechny dosud vyplnily výzkumný dotazník.
Proto ádáme vechny pìvecké sbory, které dosud nevyplnily dotazník pro ná
projekt, aby se pøedregistrovaly na portálu www.ceske-sbory.cz! Obratem obdrí
dotazník k vyplnìní (nyní ve dvou variantách - úplné a zjednoduené). Upozornìte
prosím na ná projekt také své spøátelené soubory. Pomùete tím dobré vìci. Dìkujeme.
-csKORMIDLO è. 3/2007 (è. 55) - informaèní bulletin Centra dìtských aktivit v NIPOS-ARTAMA Pøipravili J. Hulák, J. Lössl, J. Provazník, Z. Synecká, L. ebeová, A. Crhová - Adresa Centra
dìtských aktivit: NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 20 Praha 2, tel.: 221 507 968,
e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz - Praha srpen 2007 - Èíslo registrace MK ÈR E 13461.
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