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

ST

ČE

Zpívat, tančit bez hranice,
100 let naší republice

6. – 8. duben
9. – 11. 2018
listopadu.
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.

2018

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 – 2. listopadu 2018

LEKTOŘI
E VA F I LI POVÁ

L EN KA P O S P Í Š I LOVÁ

Sbormistryně DPS Coloreton na ZUŠ I. Hurníka
v Praze a smíšeného sboru Notre Dame,
lektorka edukačních programů České
filharmonie, učitelka hudební nauky a hudební
výchovy na 2. stupni.
n Drejdl, šábes nebo písně v jidiš,
na židovskou notu se tu chytíš.
n Komplexní pojetí hudební výchovy
na MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, ZUŠ a gymnáziích

Učitelka HV na ZŠ gen. F. Fajtla DFC
v Letňanech. Lektorka ČOS a mezinárodních
orffovských kurzů (USA, Asie, Austrálie
a Evropa), dílen pro rodiče s dětmi nebo pro
školy v Českém muzeu hudby a při symfonickém orchestru FOK. Spoluautorka učebnice
HV pro 1. třídy (FRAUS).
n Od Aše až do Košic, budem hrát zpívat
z plných plic
n Komplexní pojetí Hv na MŠ,
1. a 2. st. ZŠ, ZUŠ a gymnáziích

MO NI K A VÁC LOVÁ
Lektorka programů pro děti v České filharmonii,
sbormistryně komorního sboru Subito, zpěvačka
kapely Rajtaraj.
n Ovce, moje ovce, nechť vás pase,
kdo chce!
n Elementární komponování, záhadný
hrací strojek, ovečky, andělé
a Antonín Dvořák (pro I. a II. stupeň ZŠ)

HANA ŠŤA S T N Á
Vyučuje zobcovou flétnu na ZUŠ Taussigova
v Praze, věnuje se metodice začátků hry
na zobcovou flétnu. Je lektorkou kurzů pro
učitele po celé ČR, spoluautorkou učebnice
Flautoškolka, určené pro výuku předškolních
dětí na pětidírkovou zobcovou flétnu
a spoluautorkou knihy „O čtyřech flétničkách“.
n Pětidírková zobcová flétna
ve skupinové výuce

JIT K A KOPŘ I VOVÁ
Absolventka Univerzity Mozarteum Salzburg
(Orffův institut, HV, zpěv, bicí nástroje)
a PedF UK. Vyučuje HV a zpěv na Gymnáziu
Adalberta Stiftera v Linci. Lektorka ČOS
s mezinárodní zkušeností a koordinátorka
mezinárodních projektů v oblasti vzdělávání.
n Zvučný hlas a pružnost dechu, jásot,
radost v každém věku.
n Práce s hlasem v kontextu
komplexního pojetí hudební výchovy
na 2. st. ZŠ a SŠ

M O N I KA R EB COVÁ
Taneční pedagog a choreograf. Absolventka
taneční katedry HAMU, kde také vyučuje
a doprovází hrou na bubny lekce moderního
tance. Zakladatelka skupiny afrického tance
a hudby BATOCU.
Pořádá workshopy afrického a moderního tance
a jógy v ČR, v Itálii, Chorvatsku a v Gambii.
n Svět se točí, loďka pluje,
tělo s námi pohybuje…
n Taneční improvizace s využitím
gravitace, prostoru, hranice,
kterou může zkusit každý i neškolený
tanečník a pozná tak lépe sám sebe
i svoje možnosti.
n U nás doma, zima, chlad, do Afriky
jedeme se hřát…
n Seznámíme se se základními pohyby
a jednoduchými kroky dvou různých
západoafrických tanců a s jejich
autentickým hudebním doprovodem
na bubny, který je s tancem těsně
propojen. Uvolníme se a zažijeme
radost z přirozeného pohybu
doprovázeného bicími nástroji.
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1 500,- Kč studenti
2 000,- Kč členové ČOS
2 400,- 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

