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Česká Orffova společnost
a ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC, Rychnovská
pořádají seminář hudební výchovy

ST

ČE

Jarní tání,
zpěvohraní
a nakonec
saunování
aneb
S jarem
putování
6. –– 8.
8.duben
4. 2018
2018
CÍL SEMINÁŘE
Smyslem tvůrčí dílny je poskytnout vám možnost
prakticky si vyzkoušet různé způsoby práce
s konkrétním písňovým a pohybovým materiálem,
vhodným k okamžitému, ale i dlouhodobému
využívání ve škole.

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN
Učitelům s praxí i bez ní, studentům pedagogických
fakult a konzervatoří, rodičům a přátelům hudební
výchovy na mateřských, základních a základních
uměleckých školách, terapeutům nebo rehabilitačním
pracovníkům apod.

PROGRAM
pátek: 17:00 – 18:00
18:00		
18:30 – 20:00

registrace + platba
zahájení
práce ve skupinách

sobota:

9:00 – 18:00
19:30 – 21:00
neděle: 9:00 – 11:00
11:30 – 12:30

práce ve skupinách
společné zpívání a tanec
práce ve skupinách
společný závěr

Přihlašujte se on-line na www.orff.cz

Uzávěrka přihlášek – 3. dubna 2018

LEKTOŘI
E LI SA SE P PÄ N E N
Učitelka na základní škole s rozšířenou HV
v Helsinkách. Lektorka kurzů pro učitele, ve kterých
propojuje nejrůznější hudební elementy s pohybem
a improvizací. Představuje se také jako hráčka na
různé hudební nástroje a sama také komponuje.
Snaží se propojit rytmus folkové a etnické hudby
s tradičními a klasickými hudebními styly. Specializuje se na předškolní a orffovskou pedagogiku
v různém sociálním kontextu s nekonečnou otevřeností pro vše nové a inspirující.
n Zima, sněhy, led a mráz,
v duši teplo máme zas!
n zpěv, tanec, hra inspirovaná
severskými pověstmi
n elementární hudba ve vzdělávacím
procesu

LENK A PO S P Í Š I LOVÁ
Učitelka hudby na ZŠ gen. F. Fajtla DFC v Letňanech, kde založila třídy s rozšířenou HV a na
gymnaziu PORG. Lektorka ČOS, mezinárodních
orffovských kurzů (USA, Asie, Austrálie a Evropa),
dílen pro rodiče s dětmi nebo pro školy v Českém
muzeu hudby a při Symfonickém orchestru hl. m.
Prahy FOK. Autorka písniček pro děti a spoluautorka
učebnice pro 1. třídu nakladatelství Fraus.
Hudební výchovu představuje v co možná nejširším
kontextu s ostatními výchovami a se silným sociálním podtextem. Společné muzicírování je především
důvodem ke společnému prožitku a radosti.
n V sauně, že se zpívat bude??
Zpívat, tančit dá se všude!
n komplexní HV

HANA HAV E L KOVÁ
Vystudovala hudební výchovu na PdF MU a taneční pedagogiku na JAMU v Brně. Absolvovala mezinárodní roční studijní program Special Course
na Orff Institutu v Salzburku a pedagogickou stáž

v San Francisco School pod vedením D. Goodkina,
S. Ibor-Lopéz a Jamese Hardinga. Tanečnice, zpěvačka, choreografka, učitelka tance a komplexní
hudebně pohybové výchovy, doktorandka na KHV
PdF MU v Brně.
n V kamínkách si zatopíme, mysl pěkně
uvolníme, hlas i tělo naladíme, energii
rozproudíme, pro taneček s písničkou
zvesela si poletíme.
n Hudebně pohybová výchova

JI Ř I N A JI Ř I Č KOVÁ
Jiřina Jiřičková působí na ZUŠ Mladá Boleslav, ZŠ
Úvaly a Hudební škole hl.m. Prahy, externě vyučuje
na PedF UK v Praze. Lektoruje semináře a workshopy pro studenty a učitele MŠ a ZŠ. Píše písničky pro
děti a pracuje se zpěváky od útlého věku až do 75
let. Vede pěvecký sbor Jiřičky, se kterým nastudovala několik hudebně dramatických projektů.
n Před saunou, v sauně, i po sauně,
zpívat si – nezní to náramně?
n hlasová výchova, komplexní HV

ZUZAN A V LČ I N S KÁ
Muzikoložka, psychoterapeutka, zpěvačka.
Absolventka dvouletého kurzu Orffova Schulwerku
u Pavla Jurkoviče a Libuše Kurkové, řady muziko-terapeutických seminářů a hlasové výchovy na
DAMU u Ivany Vostárkové. Vlastní cestou dospěla
ke svébytné pedagogicko – terapeutické metodě
zvané Prožitkové zpívání. Ve svém přístupu spojuje
muzikalitu, pohyb, imaginaci, hru a práci s hlasem,
tělem a emocemi. Vedle skupinové a individuální
práce s dospělými vedla téměř deset let v různých
mateřských centrech hudební hrátky pro rodiče
s dětmi do tří let.
n Pečovat hlasem o své tělo, aby to moc
nebolelo, na jaře když ledy tají, budeme
tu jako v ráji..
n očista Prožitkovým zpíváním
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1 400,- Kč studenti
1 900,- Kč členové ČOS
2 300,- Kč ostatní účastníci

PLATBA

Zaplaťte na základě poslané faktury,
která vám bude automaticky zaslána
po přihlášení na webových stránkách.
Storno poplatek: 10 % kurzovného!
Seminář probíhá
V BUDOVĚ 1. STUPNĚ ZŠ a MŠ,
ulice Rychnovská 139, Letňany

SPOJENÍ
n Metro C – Letňany

ZŠ Rychnovská
zastávka
Tupolevova
bus 140

zastávka
Rychnovská
bus 195, 158

autobus 158 – zastávka Rychnovská
autobus 195 – zastávka Rychnovská
autobus 140 – zastávka Tupolevova
n Metro B – Vysočanská
autobus 195 – zastávka Rychnovská
n Metro B – Palmovka
autobus 140 – zastávka Tupolevova

DALŠÍ INFO
Nocleh možný ve třídách
za 100 Kč/noc (lehátka nebo
matrace), spacák s sebou.
Občerstvení, teplé jídlo a pití
možno zakoupit na místě.

zastávka
Letňany
bus 158, 195, 140

