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

ST
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Slavíme 25 let
ve víru
orffovských virů
14. listopad 2020
CÍL SEMINÁŘE
Smyslem tohoto semináře je
poskytnout vám nápady pro distanční,
ale i nedistanční výuku 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.

sobota: 15:00 – 18:00 – setkání na zoomu
Přihlašujte se on-line na www.orff.cz

Uzávěrka přihlášek – 11. listopadu 2020
KURZOVNÉ
členové ČOS zdarma!
studenti 200,- Kč
ostatní účastníci 300,- Kč

PLATBA
Zaplaťte na základě poslané faktury, která vám bude
automaticky zaslána po přihlášení na webových stránkách.
Přihlášeným pošleme v den konání semináře odkaz
k přihlášení na zoom.

LEKTOŘI

LENK A
PO SPÍ ŠI LOVÁ

JI Ř I N A
JI Ř I Č KOVÁ

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),
autorka písniček pro děti i hudebních publikací
určených pro učitele.
n Hudbou a orffovským virem
od hlavy k patě promořená.
n Komplexní pojetí Hv na MŠ,
1. a 2. st. ZŠ, ZUŠ a gymnáziích.

Vyučující na Katedře
hudební výchovy PedF
UK v Praze, Pražské
konzervatoři a Hudební škole hl. m. Prahy.
Založila a vede dětský
pěvecký sbor Jiřičky při ZUŠ Mladá Boleslav.
Lektoruje semináře a workshopy pro děti,
studenty i učitele.
n Pojďme si společně zazpívat,
na to každý čeká, to má rád!
n Elementární aktivity pro radostné
a zážitkové hudební setkávání po
ZOOMu, ale i v reálu. Hra na tělo, zpěv
a pohyb, orffovské principy v jednom.

LUD MI LA
BAJE ROVÁ

KARO L Í N A
Ř EP OVÁ

Učitelka HV na ZŠ
s rozšířenou výukou HV
v Brandýse nad Labem.
Sbormistryně dětského
pěveckého sboru Slůňata a komorního smíšeného sboru L’Asenzio. Nadšenec pro hudebně
pohybovou výchovu a výuku na základní škole
vůbec.
n Kdo si ruce neumyje,
sežerou ho bakterie!
n Komplexní hudební výchova s důrazem
na pohybovou výchovu (ZŠ, SŠ)

Učitelka HV na ZŠ gen.
F. Fajtla v Letňanech,
sbormistryně přípravných oddělení Kühnova
dětského sboru, koncertního oddělení dětského
sboru Pražská kantiléna a smíšeného sboru
Ajeto. Lektorka ČOS, ČF a FOK.
n Kdo se orffovského viru nebojí,
před počítačem, za počítačem
nikdy sám nestojí.
n Komplexní pojetí hudební výchovy
na ZŠ, SŠ i ZUŠ

