divadlo hudby nejen dětem 2018/2019

2

Milé děti, vážení dospělí a věrní diváci,
v rukou máte přehled divadelních představení, která nabízí
Sezona loutek 2018/2019. S novým programem přichází i mnoho
změn, včetně rozšíření loutkové nabídky. Tradičně nabízíme
loutková představení pro rodiče s dětmi, mateřské školy a nižší
ročníky základních škol. Nově zařazujeme i představení pro
vyšší ročníky základních škol, střední školy a na loutkové
divadlo pro dospělé pozveme také rodiče samotné. Rozšiřujeme
rovněž nabídku seminářů pro pedagogy zaměřené na využití
dramatické výchovy ve školách.
Největší změnou pro nás všechny je však přesunutí
loutkových představení, vyjma dvou, do Mozartea v budově
Arcidiecézního muzea na Václavském náměstí. Důvodem je
rekonstrukce bývalého kina Central a částečně i Divadla hudby.
S tím souvisí i změna telefonního čísla, na kterém můžete
rezervovat vstupenky. Informace včetně kontaktů najdete vždy
u konkrétního představení.
Obě pokladny Muzea umění (v budově Arcidiecézního muzea
na Václavském náměstí i v budově Muzea moderního umění
v Denisově ulici) mají společný rezervační systém, takže
vstupenky můžete zakoupit na obou místech.

Divadlo hudby čeká poslední sezona ve
stávajícím prostoru a bude zajišťovat jen
odpolední a večerní programy. Po dobu dvou
let pro vás budeme v prostorách bývalého
kina Central připravovat sál nový, moderní
a návštěvnicky komfortnější. Loutkový
program se tak v sezoně 2020/2021 vrátí zpět
do budovy v Denisově ulici.
Rodičové, nemůžete-li přijít s dětmi na naši víkendovou
pohádku, přijďte některý jiný den. Od pondělí do čtvrtka
hrajeme v 8.30 a 10.00 hodin pro mateřské a základní školy.
Zavolejte do pokladny Arcidiecézního muzea a jsou-li volná
místa, rádi prodáme vstupenky právě vám.
Pokladny máme otevřené vždy od úterý do neděle
od 10 do 18 hodin. Rezervace na pokladna.amo@muo.cz
nebo na tel. čísle 585 514 190. Rezervované vstupenky si
vyzvedněte nejpozději hodinu před začátkem představení.
Místa v sále nejsou číslována.
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Po každé nedělní pohádce čeká na děti od 3 let tvořivá
POHÁDKOVÁ DÍLNA vycházející z tématu představení.
Veškeré informace najdete u konkrétních pohádek.

LOUTKOVIŠTĚ

WAXWING COMPANY
SEDLICE

v rámci dnů evropského kulturního dědictví

divadlo hudby
ne 9. 9. 2018 — 14.00–17.00 hodin
i pro rodiče s dětmi 2+
vstup volný
Loutka + hřiště = Loutkoviště
Děti! Přijďte si zahrát svou oblíbenou
pohádku konečně samy! Vždyť jen vy
víte, jak skutečně končí… V našem
loutkovišti si můžete vyzkoušet, jaké
to je hrát loutkové divadlo – stát se na
chvíli hercem, režisérem, hudebníkem
nebo divadelním kritikem. A když nevíte
jak začít, je tu kouzelný začátkovač, kde
si můžete vylosovat začátek pohádky.

Foto archiv divadla

Koncept: Táňa Švehlová
Scénografie: Zuzana Smolová
a Peter Gaffney
Loutky: Zuzana Smolová
Produkce: Art Prometheus
Podpořili: Nadace Život Umělce
a Mezinárodní Visegrádský Fond
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Foto David Hanko
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HLUPÁCI Z CHELMU

Co všechno se přihodí, když se sejde
pět mudrců u jednoho stolu. Gronam
Vůl, Trouba Trejtel, Osel Sender, Mamlas
Šmedrik a Zabedněnec Fejvel. Vyřeší
problémy malého městečka? Jak
potrestat nevycválaného kapra, koho
provdat s kým, aby nevznikla pohroma
a co když dojde zakysaná smetana?!
Veselé historky o lidské hlouposti, naivitě
a lásce. Jak praví židovské přísloví: „Kozel
je nebezpečný zepředu, kůň zezadu,
hlupák ze všech stran.“

STUDIO DAMÚZA
PRAHA

uvádíme v rámci dnů židovské kultury
olomouc 2018

divadlo hudby
ne 14. 10. 2018 — 16.00 hodin

i 5+ — 35 min —

80 kč

rezervace vstupenek — tel. 585 514 241,
pokladna@muo.cz
pohádková dílna
po představení 45–60 min
rezervace nutná — tel. 585 514 288,
johncapkova@muo.cz

Scénář: na motivy knihy
Isaaca Bashevise Singera
Režie: Anna Klimešová
Hrají: Kateřina Císařová, Štěpán Lustyk,
Vojtěch Vondráček, Eliáš Jeřábek,
Boris Jedinák
Scénografie: Bára Purmová, Karolína Jansová

GOLEM

STUDIO DAMÚZA
PRAHA

mozarteum
pondělí až středa 15.–17. 10. 2018
vždy v 8.30 a 10.00 hodin
pro mš a nižší ročníky zš

i 4+ — 40 min —

80 kč

Foto Marie Hásková

rezervace vstupenek pro školy
tel. 585 514 288, johncapkova@muo.cz

Loutková pohádka na motivy starých
židovských pověstí, zejména pak legendy
o Golemovi. Náš příběh se odehrává
v období vlády Rudolfa II. Na pražský
hrad se sjíždí nejvýznamnější alchymisté
a umělci své doby. Proradný rádce se
snaží co nejvíce si namastit kapsy, a tak
lidé v podhradí zažívají krušné chvíle.
Rabín Löwe proto na pomoc povolá
hrdinu z hlíny – Golema. Golemova síla
je však tak velká, že i samotného císaře
uchvátí touha se ho zmocnit a využít jako
válečnou zbraň. Díky odvaze rabínovy
dcery Ester však příběh, jak už tomu
v pohádkách bývá, nakonec dobře
skončí.
Koncept a režie: Tomáš Podrazil
Hrají: Tomáš Podrazil
Scénografie: Marie Hásková
Produkce: Studio Damúza
www.damuza.cz
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Foto archiv souboru
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MALÝ PRINC

„Rád bych Vám vyprávěl o Malém princi.
Dosud nikdy jsem tu příhodu nikomu
nevyprávěl. A dnes je tomu jistě již šest
let, co můj přítel odešel s beránkem.
Snažím-li se to tu vše dopodrobna
popsat, dělám to proto, abych na něj
nezapomněl. Je smutné zapomenout na
přítele. A mohu se stát jednou takovým
jako dospělí, kteří se už nezajímají o nic
jiného než o číslice.“ Divadlo jednoho
herce, který na starém kočárku, s pomocí
loutek a hudby, vypráví o svém setkání
s Malým princem.

DIVADLO JÁ TO JSEM
VÍTĚZSLAV MARČÍK ML.
DRAHOTĚŠICE
mozarteum
so 3. 11. 2018 — 16.00 hodin
pro rodiče s dětmi
čt 8. 11. 2018
v 8.30 a 10.00 hodin pro zš

i 9+ — 50 min —

100 kč

Scénář, režie, hraje: Vítězslav Marčík ml.
Loutky: Vítězslav Marčík ml., Eva Marčíková
Scéna: Vítězslav Marčík ml., Věra Dytrychová

rezervace vstupenek pro veřejnost
tel. 585 514 190, pokladna.amo@muo.cz
rezervace vstupenek pro školy
tel. 585 514 288, johncapkova@muo.cz

ELIŠČINY POHÁDKY

DIVADLO JÁ TO JSEM
VÍTĚZSLAV MARČÍK ML.
DRAHOTĚŠICE

Foto archiv souboru

mozarteum
ne 4. 11. 2018 — 16.00 hodin
pro rodiče s dětmi
pondělí až středa 5.–7. 11. 2018
vždy v 8.30 a 10.00 hodin pro mš
a nižší ročníky zš

i 3+ — 45 min —

80 kč

rezervace vstupenek pro veřejnost
tel. 585 514 190, pokladna.amo@muo.cz
rezervace vstupenek pro školy
tel. 585 514 288, johncapkova@muo.cz
pohádková dílna
po představení 45–60 min
rezervace nutná — tel. 585 514 288,
johncapkova@muo.cz

Pohádka o princezně, princi, skřítcích,
draku a neopodstatněném strachu
(Sovy nejsou tím, čím se zdají být. Ne
všechno, co se třpytí, je zlato. Ne každý
pes, co štěká, kouše). Divadelní scéna
vytvořená ze staré školní lavice a starých
strojů, pomocí kterých lze vytvářet zvuky
meluzíny, deště… Jedním s cílů této
pohádky je učit děti a možná i dospělé
vnímat, poslouchat, cítit a dívat se na
okolí nejen očima.
Scénář, režie, scénografie, loutky, hraje:
Vítězslav Marčík ml.
Malba scény: Eliška Marčíková
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VÁNOČNÍ RAKETA

Když Špidlíci pečou pro Ježíška
vyhlášenou špidlíkovskou lahodnou
vánočku, je svět kolem provoněný
tisícem vůní a celý krásný. Ale jen do
chvíle, než se zjeví otrava Dupík, co prská,
ošklivě kouká a všechny otravuje. To se
vám pak strhne pěkná nepěkná mela!
V neštěstí pomohou Špidlíkům zlatník,
hajný a rybářka. Nakonec se všichni
šťastně sejdou u jesliček v Betlémě,
nad kterým do daleka září dvě vánoční
hvězdy – Kometa a Raketa.

BUCHTY A LOUTKY
PRAHA

mozarteum
ne 9. 12. 2018 — 16.00 hodin
pro rodiče s dětmi
pondělí až pátek 10.–14. 12. 2018
vždy v 8.30 a 10.00 hodin pro mš
a nižší ročníky zš
i 4+ — 50 min —

80 kč

Námět a režie: Vít Brukner
Výprava: Marcela Jeřábková
Střídavě hrají: Zuzana Bruknerová,
Marek Bečka, Radek Beran, Vít Brukner

rezervace vstupenek pro veřejnost
tel. 585 514 190, pokladna.amo@muo.cz
rezervace vstupenek pro školy
tel. 585 514 288, johncapkova@muo.cz

Foto archiv souboru

pohádková dílna
po představení 45–60 min
rezervace nutná — tel. 585 514 288,
johncapkova@muo.cz

iOTESÁNEK

Představení na motivy klasické
pohádky, jen Otesánek je trošku…jiný.
Je to totiž robot. Zpočátku roztomilý
pomocník v domácnosti, postupem
času ale… Pohádka o nenasytnosti,
neposlušnosti a o tom, když se něco
přežene.

DIVADLO B
PRAHA

mozarteum
ne 20. 1. 2019 — 16.00 hodin
pro rodiče s dětmi

Scénář: Tomáš Procházka a Divadlo b
Režie: Divadlo b
Hrají: René Krupanský, Radek Beran
Výprava a loutky: Robert Smolík
Hudba: René Krupanský

pondělí až čtvrtek 21.–24. 1. 2019
vždy v 8.30 a 10.00 hodin pro mš
a nižší ročníky zš

i 3+ — 45 min —

80 kč

rezervace vstupenek pro veřejnost
tel. 585 514 190, pokladna.amo@muo.cz
rezervace vstupenek pro školy
tel. 585 514 288, johncapkova@muo.cz
pohádková dílna po představení 45–60 min
rezervace nutná — tel. 585 514 288,
johncapkova@muo.cz
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Foto archiv souboru
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O VELIKÉM ČARODĚJI

Taman je prostý, ale hodný chlapec z hor,
jenž je vyslán do světa na zkušenou.
Osud mu přichystá nečekanou nabídku,
a sice možnost vstoupit do učení
k mistru černokněžníkovi.
Taman nemá příliš na výběr a spíše
přemýšlí, jak se ze služby dostat za milou
Aničkou.

DIVADLO TOY MACHINE
PEČKY

mozarteum
ne 10. 2. 2019 — 16.00 hodin
pro rodiče s dětmi
pondělí až čtvrtek 11.–14. 2. 2019
vždy v 8.30 a 10.00 hodin pro mš
a nižší ročníky zš

i 3+ — 45 min —

Díky lásce a oddanosti přemůže zlého
mistra a nově nabyté zkušenosti využije
k nápravě zlých lidí.

80 kč

Hrají a připravili: Tomáš Běhal
a Tomáš Podrazil
Scénografie: Tomáš Běhal

rezervace vstupenek pro veřejnost
tel. 585 514 190, pokladna.amo@muo.cz
rezervace vstupenek pro školy
tel. 585 514 288, johncapkova@muo.cz
pohádková dílna po představení tentokrát
s herci divadla toy machine 45–60 min
rezervace nutná — tel. 585 514 288,
johncapkova@muo.cz

JARNÍ MEDVĚDINY
DIVADLO NA HÁČKU
PRAHA

mozarteum
ne 24. 3. 2019 — 16.00 hodin
pro rodiče s dětmi
pondělí až středa 25.–27. 2. 2019
vždy v 8.30 a 10.00 hodin pro mš
a nižší ročníky zš

i 2+ — délka představení s dílnou
60 min —

80 kč

rezervace vstupenek pro veřejnost
tel. 585 514 190, pokladna.amo@muo.cz
rezervace vstupenek pro školy
tel. 585 514 288, johncapkova@muo.cz
pohádková dílna s herečkami divadla
na háčku naváže na představení / tentokrát
pro všechny děti a bez rezervace

Foto archiv souboru

Co si má počít medvěd, když je mu po
dlouhém zimním spánku samotnému
najednou nějak smutno na světě a chtěl
by se stát konečně medvědím tátou?
Kde se vlastně berou taková medvíďata?
Poradí někdo? Divadelně edukační
projekt pro děti ve věku 2–8 let provázený
jedním hercem a jedním hudebníkem.
Projekt se skládá z loutkového
představení a dílny zaměřené na rozvoj
hudebních a dramatických dovedností.
Inscenace je určena nejmladším
divákům, proto je v ní málo slov, více
kratších situací a hodně hudby.

Autor hry: Jitka Míčková / Autor literární
předlohy: Wolf Erlbruch – Medvědiv
Režie: Jitka Míčková
Hrají: Jitka Míčková, Barbora Hrnečková
Scénografie: Jitka Míčková
Loutky: Jitka Míčková, Heda, Káča a Anežka
Hudba: Barbora Hrnečková a Jitka Míčková
Další spolupráce: Hana Franková, Jiří Vyšohlíd
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Foto Pavel Šmíd
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ZAPOMENUTÁ
POHÁDKA

Pohádkový příběh o jednom království,
kde vládla lež a nenávist. Kdo přemůže
dvojhlavou saň a zlého krále? Snad to
dokáže Veronika s Filipem. V pohádkách
totiž nakonec vždy zvítězí dobro nad
zlem, štěstí nad neštěstím, chytrost nad
hloupostí…
Ale na to, že pravda a láska musí zvítězit
nad lží a nenávistí, se často zapomíná.
Pohádka na motivy známého výroku
Václava Havla.

TEÁTR PAVLA ŠMÍDA
HOSÍN

mozarteum
ne 7. 4. 2019 — 16.00 hodin
pro rodiče s dětmi
pondělí až čtvrtek 8.–11. 4. 2019
vždy v 8.30 a 10.00 hodin pro mš
a nižší ročníky zš
i 4+ — 45 min —

Scénář, písně, hraje: Pavel Šmíd
Režie: Stanislava Kočvarová
Scénografie: Simonetta Šmídová,
Pavel Šmíd, Jan Šmíd
Loutky: Jan Růžička

80 kč

rezervace vstupenek pro veřejnost
tel. 585 514 190, pokladna.amo@muo.cz
rezervace vstupenek pro školy
tel. 585 514 288, johncapkova@muo.cz

Foto Ondřej Littera

pohádková dílna po představení 45–60 min
rezervace nutná — tel. 585 514 288,
johncapkova@muo.cz

MAUGLÍ

Na motivy Knih džunglí Rudyarda
Kiplinga. Inscenace, ve které je místo
slov akce. Mauglí – to je indická džungle,
divoké šelmy, zákeřní plazi, ztracené dítě
a jedna housenka…
Mauglí se ocitne uprostřed džungle plné
nástrah a nebezpečí. Co si dítě, které
ani pořádně nemluví, má počít ve světě
vlků, hadů, tygrů a jiných obrovských
zvířat, s nimiž si i dospělý poradí jen stěží.
Dokáže uprostřed divočiny přežít malý
kluk? Jenže příroda je mnohem pestřejší
a zajímavější, než se nám na první pohled
zdá!

DIVADLO U STARÉ HEREČKY
DOUBRAVICE U ČESKÉ SKALICE
mozarteum
ne 19. 5. 2019 — 16.00 hodin
pro rodiče s dětmi
pondělí až čtvrtek 20.–23. 5. 2019
vždy v 8.30 a 10.00 hodin pro mš
a nižší ročníky zš

i 3+ — 40 min —

80 kč

rezervace vstupenek pro veřejnost
tel. 585 514 190, pokladna.amo@muo.cz

Režie a hudba: Jiří Vyšohlíd
Dramaturgie: Marta Ljubková
Výprava a loutky: Luděk Joska
Hraje: Jana Vyšohlídová

rezervace vstupenek pro školy
tel. 585 514 288, johncapkova@muo.cz
pohádková dílna
po představení 45–60 min
rezervace nutná — tel. 585 514 288,
johncapkova@muo.cz
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2018
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AŤ ŽIJE KOCOURKOV!!!
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DON QUIJOTE
Z DOUDLEB

DIVADLO JÁ TO JSEM
VÍTĚZSLAV MARČÍK ML.

KEJKLÍŘSKÉ DIVADLO
Z DOUDLEB

DIVADLO JÁ TO JSEM
VÍTĚZSLAV MARČÍK ML.

KEJKLÍŘSKÉ DIVADLO
Z DOUDLEB

prosinec

VÍTĚZNÉ SVINĚ
VELKÉ MYŠLENKY,
MALÉ LOUTKY
BUCHTY A LOUTKY

MALÝ PRINC

DIVADLO JÁ TO JSEM
VÍTĚZSLAV MARČÍK ML.
DRAHOTĚŠICE
mozarteum
so 3. 11. 2018 — 16.00 hodin
pro rodiče s dětmi
čt 8. 11. 2018
v 8.30 a 10.00 hodin pro zš

i 9+ — 50 min —

100 kč

rezervace vstupenek pro veřejnost
tel. 585 514 190, pokladna.amo@muo.cz
rezervace vstupenek pro školy
tel. 585 514 288, johncapkova@muo.cz

Foto archiv souboru

„Rád bych Vám vyprávěl o Malém
princi. Dosud nikdy jsem tu
příhodu nikomu nevyprávěl.
A dnes je tomu jistě již šest let,
co můj přítel odešel s beránkem.
Snažím-li se to tu vše dopodrobna
popsat, dělám to proto, abych
na něj nezapomněl. Je smutné
zapomenout na přítele. A mohu se
stát jednou takovým jako dospělí,
kteří se už nezajímají o nic jiného
než o číslice.“ Divadlo jednoho
herce, který na starém kočárku,
s pomocí loutek a hudby, vypráví
o svém setkání s Malým princem.
Scénář, režie, hraje:
Vítězslav Marčík ml.
Loutky: Vítězslav Marčík ml.,
Eva Marčíková
Scéna: Vítězslav Marčík ml.,
Věra Dytrychová
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Foto archiv divadla

18

ILUMINACE

“Osvětlení, etapa procesu tvůrčí
činnosti, heuristický moment vyřešení
problému, náhlé poznání, osvícení.“ Víc
než o vyřešení problému jde o vynesení
problému pod světlo lampy. Problémy
si každý řeší víceméně sám. Loutková
„pohádka“ pro dospělé na motivy textů
z knih Sezóna v pekle a Iluminace od
francouzského básníka J. A. Rimbaud(a).

DIVADLO JÁ TO JSEM
VÍTĚZSLAV MARČÍK ML.
DRAHOTĚŠICE
mozarteum
čt 8. 11. 2018 — 19:00 hodin
pro dospělou veřejnost
pá 9. 11. 2018 v 8.30 a 10.00 hodin
pro vyšší ročníky zš a sš

i 14+ — 50 min —

Scénář + režie: V. Marčík ml.
Hudba: V. Marčík ml. + P. Pelikán
Scéna: V. Marčík ml. + A. Berger
Hraje: V. Marčík ml.
Loutky: V. Marčík ml.

100 kč

rezervace vstupenek pro veřejnost
tel. 585 514 190, pokladna.amo@muo.cz

Foto archiv divadla

rezervace vstupenek pro školy
tel. 585 514 288, johncapkova@muo.cz

VÍTĚZNÉ SVINĚ

Loutková freska o lidech nízkých
a vysokých. Groteska s prvky hororu,
o čisté lásce a čisté nenávisti.
Inspirováno krátkými povídkami
Ladislava Klímy Sus Triumfans a Bouře se
přehnala. Loutky zahrají o tom, že bolest
stává se rozkoší a rozkoš bolestí.

VELKÉ MYŠLENKY,
MALÉ LOUTKY

BUCHTY A LOUTKY
PRAHA

mozarteum

Režie: Radek Beran
Hrají: Vít Brukner, Marek Bečka, Radek Beran,
Lukáš Valiska
Scénografie: Bára Čechová a Buchty a loutky
Loutky: staré originální dobové
Hudba: Vít Brukner

čt 13. 12. 2018 — 19.00 hodin
pro dospělou veřejnost

i 15+ — 60 min —

100 kč

rezervace vstupenek tel. 585 514 190,
pokladna.amo@muo.cz
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AŤ ŽIJE
KOCOURKOV!!!

Dva komedianti s nadsázkou a ironií
vypráví satirický příběh o slávě i zkáze
města Kocourkova, pointa je všeobecně
známa – lidská hloupost je nesmírná
a tudíž Kocourkov je nesmrtelný!

KEJKLÍŘSKÉ DIVADLO
Z DOUDLEB

Sláva!!! Ať žije Kocourkov!!!

mozarteum

Scénář a režie: Josef Brůček,
Jan Brůček a Vojta Vrtek
Hrají: Vojta Vrtek a Jan Brůček
Scéna: Jan Brůček a Vojta Vrtek
Loutky: Mirela Tůmová

čt 28. 3. 2019
v 8.30 a 10.00 hodin pro zš

i 8+ — 55 min —

100 kč

rezervace vstupenek pro školy
tel. 585 514 288, johncapkova@muo.cz

DON QUIJOTE
Z DOUDLEB

KEJKLÍŘSKÉ DIVADLO
Z DOUDLEB
mozarteum
pá 29. 3. 2019 — 8.30 a 10.00 hodin
pro vyšší ročníky zš a sš
pá 29. 3. 2019 — 19.00 hodin
pro dospělou veřejnost

i 12+ — 50 min —

100 kč

rezervace vstupenek pro veřejnost
tel. 585 514 190, pokladna.amo@muo.cz
rezervace vstupenek pro školy
tel. 585 514 288, johncapkova@muo.cz

Komedie o hrdinném umírání
slovutného Dona Quijota… s laskavým
přispěním řezníka Sancho Panzy.
V době, kdy se morálka, etika a čest
stávají věcí přebytečnou, mnohdy až
směšnou, získává postava dona Quijota
nový rozměr, byť je to rozměr satirický,
mnohdy komický a komediantský.
Touto inscenací chce Kejklířské divadlo
z Doudleb příjemnou, přijatelnou
formou, přiblížit postavy, které velmi
výrazně ovlivnili světovou literaturu.
Konverzační komedie se chvílemi stává
velice akční tragédií.

Foto archiv divadla

„Don Quijote de la Mancha je od svého
zrození postavou provokující snad všechny
generace. Je vtělením věčné touhy po
spravedlnosti, je stavem beztíže rozumu
i pudu sebezáchovy.“ Václav Havel
Scenář a režie: Víťa Marčík
Hrají: Vojta Vrtek a Jan Brůček
Scéna: Helena Štouračová, Jan Brůček
a Vojta Vrtek
21
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PRO PEDAGOGY
Kolegyně a kolegové,
v rámci programu Sezona loutek 2018/2019 nabízíme dva vzdělávací semináře
zaměřující se na rozmanité divadelní nástroje a techniky využitelné ve výchovněvzdělávacích, pečovacích a uměleckých profesích. Zážitkové vzdělávací semináře
nabízejí osobní rozvoj účastníků z řad pedagogů, studentů i rodičů.

LOUTKA JAKO
NÁSTROJ VÝCHOVY
A VZDĚLÁVÁNÍ
divadlo hudby
pá 15. 2. 2019 — 14.00–19.00 hodin
so 16. 2. 2019 — 10.00–19.00 hodin
ne 17. 2. 2017 — individuální konzultace
1000 kč
veškeré informace a rezervace
michaela johnová čapková
johncapkova@muo.cz / tel. 730 122 744

DRAMA V KAŽDÉM
PŘEDMĚTU
divadlo hudby
so 30. 3. 2019 — 9.00–19.00 hodin
500 kč
veškeré informace a rezervace
michaela johnová čapková
johncapkova@muo.cz / tel. 730 122 744

Seminář nejen pro učitele a lektory
rozšiřuje povědomí o loutce jako
výchovném a vzdělávacím nástroji.
Loutka pomáhá při výuce s komunikací,
motivací, adaptací, slouží k udržení
pozornosti, podporuje kreativitu, myšlení,
motoriku a spolupráci.

Je možné využít metody a techniky
dramatické výchovy v jakémkoli
předmětu na základní škole? Jak na
to? Máte-li chuť zabývat se těmito
otázkami a chcete-li oživit výuku právě
prostřednictvím dramatických her
a cvičení, pak vás může tento seminář
inspirovat a nasměrovat.

Lektoři
MgA. Hana Volkmerová, Ph.D. — divadelní pedagožka, dramaturgyně, loutkářka, externí
pedagožka na univerzitách v Ostravě a Opavě, JAMU v Brně, DAMU v Praze, zakladatelka spolku
Theatr ludem)
Tomáš Volkmer — výtvarník, režisér, loutkář, lektor lekcí terapie loutkou, externí pedagog
na JAMU v Brně a DAMU v Praze)
Semináře jsou akreditovány MŠMT, pedagogové získají po absolvování osvědčení a jsou určeny
maximálně pro 15 účastníků.

V roce 2018 vydalo Muzeum umění Olomouc
Denisova 47, 771 11 Olomouc, www.muo.cz/divadlohudby
Redakce Michaela Johnová Čapková
Design Vladimír Vaca
Foto na titulní straně archiv Divadla b
Tisk PROFI-TISK GROUP s.r.o., Kyselovská 559/125, 783 01 Olomouc
Náklad 2500 kusů
Všechna práva vyhrazena.
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