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Česká Orffova společnost
a ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC, Rychnovská
pořádají seminář hudební výchovy
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Svatá Cecílie, Cilka,
podle Schulwerku si cinká.
Na andělské klávesy
s Orffem v nebi hraje si!

22. – 24. listopad 2019
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
zahájení
práce ve skupinách

sobota: 9:00 – 19:00
20:00 – 21:00
neděle: 9:00 – 11:00
11:30 – 12:30

práce ve skupinách
Afro Roots Trio – interaktivní koncert
práce ve skupinách
společný závěr

Přihlašujte se on-line na www.orff.cz

Uzávěrka přihlášek – 15. listopadu 2019

LEKTOŘI
DANI E L JO H N S O N ( U S A )

TO M ÁŠ KER L E

Přednáší hudební výchovu na Universitě v Severní
Karolíně Welmingtonu(USA) a přes dvacet pět let
vede hudební dílny pro učitele mateřských a základních škol na mezinárodních kurzech. Jako stipendista Fulbrightovy nadace vyučuje v letošním zimním
semestru na Orff Institutu v Salcburku. Zaměřuje se
na aktivní poslech a integrovanou výchovu umění.
n Hudba je k poslechu!
n Jak smysluplně propojit orffovské activity - zpěv, pohyb a řeč a otevřít cestu k aktivnímu poslechu hudby v hodinách hudební
výchovy. MŠ, ZŠ a SŠ.

Hráč na klasickou bicí soupravu, basové bubny,
djembe a rozmanité perkuse. Specializuje se na
tradiční i moderní africké rytmy. Kromě hraní se
intenzivně věnuje hudební a rytmické pedagogice,
která je inspirována jak postupy evropských muzikoterapeutů, tak i intuitivní výukou západoafrických
učitelů. www.cestarytmu.cz
n Cilka na varhany, na harfičku hraje, do
toho si s chutí zabubnuje.
n Rytmická dílna s nástroji Carton Cajon
(www.cartoncajon.cz). Propojení pohybu,
hlasu a hry na rytmické nástroje, zapojení
principů africké rytmiky při hudební výuce.

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. Lektorka
ČOS, mezinárodních orffovských kurzů, hudebních
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.
n Jak to se svatou Cecílií bylo a nebylo?
Aneb jak by se komu líbilo...
n Dramaticko - hudební dílna s Janou
Machalíkovou. MŠ, ZŠ a SŠ.

JA NA MACH A L Í KOVÁ
Pedagožka PedF UK a KVD DAMU, trenérka a spoluzakladatelka České improvizační ligy, zdravotní
klaun. Lektorka programů Národní galerie.
n Jak to se svatou Cecílií bylo a nebylo?
Aneb jak by se komu líbilo...
n Dramaticko - hudební dílna s Lenkou
Pospíšilovou. MŠ, ZŠ a SŠ.

MI CHA E LA K U L Í S KOVÁ
Absolventka Konzervatoře Brno oboru viola
a dobrovolná ne – absolventka FF MU oboru
hudební věda. V současné době zastupující člen
Filharmonie Brno v sekci viol, lektorka
edukačních aktivit Filharmonie Brno a lektorka
vzdělávacích programů Muzea Bohuslava Martinů
v Poličce.
n Cecilka si hlavu láme,
co s Martinů uděláme?
Zavoláme Orffovi,
ten nám jistě napoví!
n Nápady, jak můžeme pro mnohé nesrozumitelnou hudbu Bohuslava Martinů přiblížit
dětským srdcím. MŠ a 1. stupeň ZŠ.

KARO L Í N A Ř EP OVÁ
( KO Ň AŘ Í KOVÁ)
Učitelka HV na ZŠ gen. F. Fajtla v Letňanech,
sbormistryně přípravných oddělení Kühnova
dětského sboru, koncertních oddělení sboru
Pražská kantiléna a smíšeného sboru Ajeto.
Lektorka ČOS a hudebních pořadů při
Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK.
n Ve světle či ve tmě nedejme se uvěznit
a se svatou Cecílií nechme hudbu rozeznít.
n Komplexní pojetí hudební výchovy,
vokální aktivity nejen ve škole. MŠ, ZŠ a SŠ.

L EN KA P O B UDOVÁ
Učitelka Čj a HV na ZŠ Vinoř, lektorka ČOS a Společnosti pro hudební výchovu, spoluautorka učebnice Hudební výchova 1 (Fraus) a metodických
materiálů www.svetgramotnosti.cz (Scio), autorka
blogu www.jaknahudebku.blogspot.cz.
n Cecílii do taberny vláká Orff i kostky herní.
n Komplexní hudební výchova.

H AN A H AV EL KOVÁ
Učitelka HV pro děti od 3 do 14 let na International
School of Brno, pedagožka jazzového a moderního
scénického tance na JAMU v Brně. Absolventka
ročního mezinárodního studijního programu (Special Course) na Orff Institutu v Salzburku a pedagogické stáže v San Francisco School. Tanečnice,
zpěvačka, choreografka, učitelka tance a komplexní
hudebně pohybové výchovy.
n Na triangl cinkni, na bubínek břinkni,
zazpíváme, zatančíme, s Cecilkou se zatočíme.
n Hudebně pohybová výchova,
komplexní HV.
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V ceně kurzovného je zahrnutý sobotní
oběd a teplé nápoje po celou dobu kurzu.
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KURZOVNÉ
2 900,- Kč studenti
(je možné u ČOS zažádat o stipendium)
3 400,- Kč členové ČOS
3 900,- Kč ostatní účastníci

PLATBA

Zaplaťte na základě poslané faktury,
která vám bude automaticky zaslána
po přihlášení na webových stránkách.
STORNO POPLATEK
16. - 17. 11. 50% kurzovného!
18. - 21. 11. 70% kurzovného!

Seminář probíhá
V BUDOVĚ 1. STUPNĚ ZŠ a MŠ,
ulice Rychnovská 139, Letňany

zastávka
Tupolevova
bus 140

ZŠ Rychnovská
zastávka
Rychnovská
bus 195, 158

SPOJENÍ
n Metro C – Letňany

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.
Na místě možno zakoupit občerstvení.

zastávka
Letňany
bus 158, 195, 140

