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1| Úvod

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské angažovanosti v regionech a místech, propojující aktivity neprofesionálního umění a uměleckého
vzdělávání.
Cílem kampaně je každoročně upozornit na amatérské umělecké aktivity, na jejich
šíři a kvalitu, stejně jako podpořit umělecké vzdělávání, a ukázat jejich celospolečenský
význam.
Poselství Týdne vyjádřil ministr kultury Daniel Herman těmito slovy: „Umělecké
vzdělávání má nezastupitelnou úlohu při rozvoji osobnosti člověka, pomáhá kultivovat
jeho prožívání a vnímání světa, ukotvuje jeho smysl pro spolupráci a pomáhá udržovat
kontinuitu kulturního odkazu a tradic. Amatérská umělecká tvorba jako součást živého
kulturního dědictví Evropy udržuje rozmanitost a svébytnost jejích regionů. Akce jako
je Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby nás uvědomují o bohatství tohoto
živého odkazu v kontextu České republiky i celého kontinentu a posilují pocit sounáležitosti v evropském měřítku.“
Vznik Týdne byl inspirován v zahraničí, kde se v posledních letech realizuje projekt UNESCO Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt s úspěšnou historií Týden
amatérského umění. Týden se poprvé konal v roce 1996 v Belgii a odtud se šířil dále
po Evropě do Švédska, Slovinska, Nizozemí, některých částí Velké Británie a Chorvatska. Českým přínosem k těmto projektům je propojení oblasti vzdělávání a amatérského
umění v jeden celek.
U zrodu Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby v České republice stojí
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). V loňském roce
NIPOS zorganizoval pilotní ročník a na základě jeho úspěchu pokračoval v roce 2014
letošním druhým ročníkem.
Stejně jako vloni se k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby přihlásili
organizátoři více jak dvou set kulturních a vzdělávacích akcí ze všech regionů České republiky. V průběhu jednoho týdne se svými kulturními aktivitami veřejnosti představily stovky
pořadatelů z kulturních a vzdělávacích institucí jako jsou divadla, muzea, knihovny, kulturní
domy, školy, základní umělecké školy, zájmové kroužky, a dále pořadatelé z neziskových
organizací a občanských iniciativ. Mezi přihlášenými dominovaly základní umělecké školy a občanské iniciativy. Zastoupeny byly akce významné i skromné, tradiční celostátní
přehlídky a festivaly, stejně jako akce drobnější, ale neméně inspirativní. Obvyklé formy
kulturních aktivit – divadelní představení, výstavy, koncerty, semináře či výtvarné dílny doplňovaly akce jedinečné, mnohdy připravované pro jednorázovou příležitost v rámci Týdne.
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Zahájení Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby na pražské AMU
Pěvecký sbor Slůňata
Foto: archiv NIPOS

2| Vybraná statistika 2. ročníku

Celkový počet zaregistrovaných akcí (projektů, aktivit) v roce 2014 dosáhl 226. Druhý
ročník zájem o myšlenku Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby ze strany aktérů kultury a uměleckého vzdělávání potvrdil, byť oproti prvnímu ročníku došlo k malému
poklesu počtu registrovaných akcí.
Záměrem NIPOS jako celostátního koordinátora je udržitelnost projektu, stabilizace
a nepřímá podpora účastnících se organizátorů akcí. Jak ale ukazuje následující graf, při plánování dalších ročníků je nutné brát v potaz výrazně se proměňující spektrum organizátorů.
Necelá pětina organizátorů se účastnila Týdne podruhé, ovšem většina se připojila
poprvé. Tato poměrně razantní obměna znamená, že ke každému ročníku je třeba z komunikačního hlediska přistupovat prakticky stejně, jako by se jednalo o první ročník a nespoléhat
pouze na ustálenou skupinu pořadatelů akcí v roli „tahounů“. Na druhou stranu tento graf
také dokumentuje, že informační a PR kampaň připravená pro rok 2014 měla úspěch a dostala se k zcela novým zájemcům o projekt.

Noví pořadatelé akcí
Organizace účastnící
se projektu podruhé
19%

Nově registrovaní 2014
81%

Zdroj: NIPOS, Útvar koncepcí a metodiky

Informace o složení skupiny pořadatelů akcí je zpracována v dalším grafu. Na prvním
místě, stejně jako v prvním ročníku, figurují základní umělecké školy. Ve srovnání s prvním
ročníkem ovšem začíná narůstat podíl kulturních organizací, ať už dobrovolnických nebo
s profesionálními zaměstnanci.
Tato tendence pravděpodobně odráží celkovou tendenci vývoje v oblasti kultury, kdy
stále více kulturních organizací aktivně naplňuje vzdělávací funkce směrem k veřejnosti, často
se zaměřením na děti a mládež. V ČR má tradici jedinečný systém uměleckého (formálního)
školství, jehož součástí je rozsáhlá síť základních uměleckých škol. V souladu se současným
vývojem je to právě tzv. neformální umělecké vzdělávání, které je komplementárním protějškem formálního uměleckého vzdělávání. Tento existující fenomén se ale zatím v oficiální
vzdělávací politice v ČR nezrcadlí.
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Cíle projektu nesměřují k povzbuzování soutěživosti mezi uměleckými obory, naopak
mají poukázat na možnosti spolupráce. Druhý ročník projektu existenci takovéto spolupráce
potvrzuje. Organizátoři přihlásili 22 akcí, které byly z principu mezioborové, ale nadto bylo
množství dalších akcí tvořeno s uměleckým přispěním více jak jednoho uměleckého oboru,
jak vyplývá z analýzy níže uvedeného grafu.
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V roce 2014 se opět podařilo dosáhnout toho, že Týden uměleckého vzdělávání
a amatérské tvorby byl realizován ve všech regionech. Zastoupení krajů není obdobně jako
v prvním ročníku rovnoměrné a osciluje mezi 5 – 34 akcemi na kraj (kompletní přehled akcí
viz Příloha). V části závěrečné zprávy s názvem Inspirativní příklady projektů a aktivit 2. ročníku Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je za každý kraj uveden příklad,
který ukazuje, že ve všech krajích jsou (bez ohledu na celkový počet) akce, které vynikají
neotřelými nápady, uměleckým záměrem nebo ohlasem cílové skupiny.
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NIPOS bude při realizaci následujícího ročníku opět pokračovat v komunikaci s představiteli krajů a obcí. Jejich role a zapojení v projektu může mít různé podoby, z nichž některé jsou velmi aktivní. V několika případech byla obec (město) přímo pořadatelem akce. Pro
realizaci akcí má nezastupitelný význam finanční podpora formou grantů a příspěvků. Jako
příklad lze jmenovat Statutární město Plzeň, které v rámci výzvy v programu Mikrogranty
na podporu kulturních a uměleckých projektů 2014 vyhlásila Týden uměleckého vzdělávání
a amatérské tvorby jedním ze čtyř grantových okruhů.
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Zahájení Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby na pražské AMU
ředitelka NIPOS, Mgr. Lenka Lázňovská a rektor AMU, doc. Jan Hančil
Foto: archiv NIPOS

3| Záštity, partneři a propagace Týdne uměleckého
vzdělávání a amatérské tvorby

Druhý ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby získal tři významné
záštity, které pomohly k jeho propagaci mezi odbornou i širší veřejností. Záštitu kampani
poskytlo Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká komise
pro UNESCO. K Týdnu připojilo své poselství několik významných osobností veřejného života – ministr kultury Daniel Herman, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek,
ředitelka NIPOS Lenka Lázňovská, rektor Akademie múzických umění Jan Hančil, rektor Janáčkovy akademie múzických umění Ivo Medek a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR a předseda České komise pro UNESCO Petr Gazdík. Tváří Týdne se stala moderátorka
Jolana Voldánová. Partnery Týdne byly Národní ústav pro vzdělávání, Akademie múzických
umění a Folklorní sdružení České republiky.
Jako hlavní komunikační nástroj byl využíván web připravený na základě grafického zpracování Lenky Jasanské. Setkali jsme se s dobrými ohlasy na jeho vizuální, obsahové a funkční kvality. Ve druhém ročníku bylo využito k podpoře šíření informací, zpráv
a fotografií také sociálních sítí a vznikl samostatný profil projektu na Facebooku. Předpokládáme, že k jeho naplňování budou v dalších ročnících více přispívat samotní organizátoři
a může tak vznikat autentické zpravodajství z míst konání.
Na webu byl umístěn spot natočený režisérem Alešem Kisilem. Spot vznikl pro případ získání mediálního partnerství České televize, které se však v letošním roce nesetkalo
s odezvou, podobně jako u Českého rozhlasu. O obojí budeme usilovat i v příštím roce,
stejně tak i o partnerství některého celostátního deníku.
Přesto jsme pro druhý ročník Týdne získali řadu mediálních partnerů, s jejichž pomocí se podařilo zajistit bezplatné umístění desítek inzerátů a PR článků: Učitelské noviny,
Kulturissimo.cz, Divadlo.cz, Amatérská scéna, Pampam, Tvořivá dramatika, Naše muzika.
Český rozhlas Vltava podpořil Týden redakčně.
K propagaci Týdne byly vydány tiskoviny, respektující jednotnou vizuální podobu
Týdne. Pracovali jsme s plakátem o rozměru A3, který byl distribuován prostřednictvím
kontaktů NIPOS-CIK do knihoven, muzeí, galerií, divadel a dalšími cestami. Distribuce
do dalších míst po Praze i v regionech probíhala po celou dobu přípravy Týdne. Na zahajovací koncert byla rozesílána elektronická pozvánka a v menším množství pozvánka tištěná. Programový leták podal návštěvníkům zahajovacího koncertu informace o programu
a vystupujících.
Byly vydány tři tiskové zprávy. První ku příležitosti vyhlášení Týdne, druhá při dosažení první stovky přihlášených a poslední před samotným zahájením Týdne.
Nejvýznamnější z ohlasů v médiích byla reportáž v České televizi v Událostech v kultuře dne 19. 5. 2014. Tvář Týdne, moderátorka Jolana Voldánová přispěla k šíření povědomí
o Týdnu pozváním paní ředitelky Lenky Lázňovské a téměř hodinovým rozhovorem v Českém
rozhlasu na Dvojce dne 24. 4. 2014. Český rozhlas Vltava podpořil Týden redakčně a odvysílal dva rozhovory se zástupci NIPOS v pořadu Mozaika 28. 1. a 16. 5. 2014. V den zahájení
Týdne 17. 5. 2014 vyšel článek v Halo novinách. ČTK se věnovala Týdnu uveřejňováním
zpráv, které ve dvou případech (7. 4. a 15. 5. 2014) přejal Blesk.cz. Orlický deník se věnoval
Týdnu 18. 5. 2014. Obsáhlejší článek vyšel na Kulturissimo.cz 5. 2. 2014. Řada příspěvků byla
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umístěna na webu Ministerstva kultury, Národního ústavu pro vzdělávání, Národního muzea,
Asociace muzeí a galerií, Adam.cz, Digiofolio.cz, Dobrovolník.cz, Plzeňský kraj.cz a dalších.
PR články vyšly ve Zpravodaji Klubu Vltava, v měsíčníku Spolku pro obnovu venkova, ve Věstníku AMG a v rámci mediálního partnerství v Učitelských novinách a na Divadlo.cz.
Novinkou v aktuálním ročníku byl zahajovací koncert Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, který se konal ve čtvrtek 15. 5. v sále Martinů na HAMU
za účasti významných hostů z Ministerstva kultury, Národního ústavu pro vzdělávání, Akademie múzických umění a dalších. V programu se představil flétnový soubor Syrinx, dětský
pěvecký sbor Slůňata z Brandýsa nad Labem a folklorní soubor Sluníčko z Rokycan.
Tři krátké filmy zaznamenávající zahajovací koncert vznikly ve spolupráci s Metropolitní univerzitou a byly umístěny ke zhlédnutí na webových stránkách projektu. Film v délce 1:43 obsahuje krátký sestřih, další dva s delší stopáží obsahují projevy ředitelky NIPOS,
náměstkyně ředitele NÚV, rektora AMU a ukázky vystoupení všech tří souborů.
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4| Stěžejní projekty Týdne uměleckého vzdělávání
a amatérské tvorby

Také ve druhém ročníku Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby byly
v roli „vlajkových lodí“ celostátní přehlídky organizované NIPOS-ARTAMA společně s dalšími spolupořadateli.

DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ
8. – 11. 5. a 15. – 18. 5. 2014, Volyně
Divadelní Piknik Volyně, celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního
divadla, proběhl ve dvou prodloužených víkendech v jihočeské Volyni. V hlavním programu
se objevilo 19 inscenací, které byly na základě nominací a doporučení z krajských postupových přehlídek vybrány programovou radou. Jako host přehlídky vystoupil divadelní soubor
Geisslers Hofcomoedianten s inscenací Romeo a Julie. Všechna soutěžní vystoupení reflektoval a analyzoval pětičlenný lektorský sbor ve složení MgA. Kateřina Baranowska, MgA. Jaromír Hruška, Mgr. Petr Christov, Ph.D., Doc. Milan Schejbal a MgA. Jan Šotkovský, Ph.D.
Divadelní Piknik Volyně je zároveň vzdělávací platformou pro obor amatérského činoherního
a hudebního divadla. V jeho průběhu byly realizovány semináře jevištní řeči (lektorka Eva
Spoustová), herectví (lektor Jan Hnilička) a dramaturgie (lektor Luděk Horký). V závěru festivalu byla předána ocenění a ohlášeny nominace inscenací do programu Jiráskova Hronova.

Divadelní Piknik Volyně
Představení souboru Ty-já-tr / HROBESO Praha
Foto: Archiv souboru Ty-já-tr / HROBESO Praha
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Výjimečnost letošního ročníku spočívala především v počtu odehraných přestavení, která
byla odehrána ve čtyřech různých prostorech, a dále ve vysoké návštěvnosti. Část diváků
se rekrutovala z řad vystupujících souborů, seminaristů a dalších účastníků, nezanedbatelný
byl i zájem místních diváků.
Web: www.divadelnipiknik.cz

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE
10. 5. 2014, Svitavy
Do šesti kategorií letošního 34. ročníku Národní soutěže amatérské fotografie se přihlásilo 215 amatérských fotografů a 15 kolektivů. Celkem bylo zasláno 1 158 soutěžních
fotografií. Porota pod vedením známého fotografa a pedagoga doc. Josefa Ptáčka provedla
vyhodnocení a udělila ceny v následujících kategoriích: neupravovaná fotografie – soutěžící
do 21 let, upravované fotografie (fikce) do 21 let, neupravované fotografie bez omezení věku,
upravované fotografie (fikce) bez omezení věku, 100 let narození Tomáše Bati a v kategorii kolektivů. Národní soutěž amatérské fotografie vyvrcholila vyhlášením výsledků a předáním ocenění na slavnostním zahájení výstavy v Ottenderfově domě ve Svitavách v sobotu 10. 5. 2014
v 10.30 hodin. Vlastní zahájení výstavy
a seminář se členy poroty se uskutečnily
od 11.30 hodin v Městském muzeu Svitavy. V rámci vyhlášení výsledků soutěže
předala ředitelka Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR
PhDr. Zuzana Malcová Cenu Ministerstva
kultury za neprofesionální umění v oblasti audiovizuálních a výtvarných aktivit
za rok 2014 za celoživotní činnost v amatérské fotografii MVDr. Rudolfu Němečkovi. Program letošního setkání amatérských fotografů byl již tradičně doplněn
setkáním členů fotoklubů v předvečer
vyhlášení výsledků. V kulturním centru
Fabrika proběhla výstava souborů fotografií obdobné slovenské soutěže AMFO
2013. K vidění byly také ukázky prací
vybraných fotoklubů, včetně tradiční výstavy „na šňůrách“ a vítězné fotografie
Národní soutěž amatérské fotografie
ze soutěže Praha fotografická 2013.
Fotografie Aleše Bernatíka získala 1. cenu v kategorii A1
Foto: Aleš Bernatík

Web: www.fotonarodni.cz

KUTNÁ HORA 2014
31. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance
15. – 18. 5. 2014, Kutná Hora
Celostátní přehlídka vstoupila do nové dekády a tanec se v Kutné Hoře skloňoval
na každém kroku. Dva přehlídkové programy, z nichž každý nabídl 10 choreografií jako
průřez taneční tvorbou od 7letých po 15leté tanečníky, byly prezentovány pod společným
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Kutná Hora 2014
Vystoupení na celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance
Foto: Ivo Mičkal

názvem Dítě v tanci. Doprovodný program nabídl Tanec v netradičním – v prostorách
refektáře GASK bylo uvedeno šest tanců, jejichž tvůrci projevili zájem o účast. Pod názvem
Tanec-tvorba-děti probíhaly kontinuální tvořivé taneční semináře pro dětské účastníky
se společným tématem. Tanec v semináři pro pedagogy vedla Klára Čížková a byl zacílen
na prevenci syndromu vyhoření. Tanec studijní byl vyhrazen pro setkání studentů pedagogiky tance HAMU s lektory přehlídky. Diskuse otevřela závažná témata: výchova k elementární citlivosti rytmu, pulzace, otisk pedagoga v jeho práci, sociální dopady taneční a pohybové výchovy dětí. Tanec v přednášce Zuzany Smugalové představil téma Eliška Bláhová
a Pohyb-rytmus-výraz jednoho století. Přednáška se uskutečnila u příležitosti 130. výročí
narození Elišky Bláhové – pedagožky, teoretičky tance, výrazné osobnosti emancipačního
hnutí u nás. Tanec s rozborem představoval setkání pedagogů s lektory přehlídky. Celostátní přehlídku zakončily veřejné výstupy z tvořivých tanečních seminářů Tanec-tvorba
-děti. Upozornily na tvůrčí potenciál, který je taneční výchovou do dítěte nejenom vložen,
ale dítětem samým dále nesen a rozvíjen.
Web: www.nipos-mk.cz/?p=21686

XV. NÁRODOPISNÁ SLAVNOST V KINSKÉHO ZAHRADĚ
17. – 18. 5. 2014, Praha
Národopisná slavnost v Kinského zahradě je každoročně věnována vybranému tématu korespondujícímu s aktuálností nebo potřebou odborného sdělení, ať už se jedná o etnografické regiony, sousední národy, témata vycházející ze zvykosloví či vážící se na zajímavá
výročí a připomenutí známých osobností. Letos bylo vybráno téma obecné a věčné – máj,
květenství, mládí a láska. Pro naplnění programové linie pozvání přijaly tři zkušené folklorní
soubory, které daná témata po léta zpracovávají a prezentují: soubor Jaro a muzika Jara
z Prahy, soubor Kohoutek z Chrudimi a Národopisná společnost z Vacenovic na Kyjovsku.
Slavnost zahájila v sobotu odpoledne vedoucí Národopisného muzea Petra Červinková. Poté
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začal vlastní program festivalu vstupním odborným pořadem Jiřiny Langhammerové s titulem Ej, lásko, lásko, věnovaným jarnímu zvykosloví s přehlídkou krojů družic a mládenců
z Čech, Moravy a Slezska. Poté programově navázal hlavní pořad slavnosti nazvaný Májový
podvečer v zahradě. Koncert se přesunul do Letohrádku Kinských, ale nic mu to neubralo
na kráse. I druhý den slavnosti s pořadem V dobrém jsme se sešli proběhl uvnitř muzea
z důvodu nejistého počasí. Atmosféra však byla nadmíru přátelská, program skvělý a nálada
i přes déšť jarně pozitivní.
Web: www.nipos-mk.cz/?p=23104

Národopisná slavnost v Kinského zahradě
Tématem letošní slavnosti byl máj, květenství, mládí a láska
Foto: Jan Pohunek

REPRÍZA CELOSTÁTNÍ VÝTVARNÉ PŘEHLÍDKY
IMPULZY – TVORBA – PREZENTACE
17. – 18. 5. 2014, Praha
Netradiční repríza 14. celostátní přehlídky dětských výtvarných prací se konala
v Centru současného umění DOX. Seminář se soustředil na prezentaci projektů z přehlídky konané v předcházejícím roce v Litoměřicích. Výtvarné projekty byly představeny
v přehledných a souhrnných dokumentech malých rozměrů s použitím různých médií: buď
s možností fyzického prohlížení v ruce (knihy, alba, skládanky, leporela apod.) nebo prohlížení virtuálního (na CD, DVD, v počítačích, tabletech). Patnáct vybraných vystavujících
pedagogů vystupovalo po dva dny a prezentovalo své projekty z přehlídky slovem i obrazem. Seminář nabídl výtvarným pedagogům inspiraci, jak nově metodicky přistupovat
12

k výtvarným projevům dětí. Součástí programu byla i komentovaná prohlídka interiérů
DOX a výstava Plakát v souboji s ideologií. Setkání poukázalo na jednu z možných cest,
jak k sobě vzájemně přiblížit školu a galerii.
Web: www.vytvarneprehlidky.cz

Repríza celostátní výtvarné přehlídky IMPULZY – TVORBA – PREZENTACE
Ze semináře v Centru současného umění DOX
Foto: Zdena Synecká

NÁRODNÍ FESTIVAL
NEPROFESIONÁLNÍCH KOMORNÍCH A SYMFONICKÝCH TĚLES 2014
21. 5. 2014, Mladá Boleslav
Festival se letos konal již po dvacáté čtvrté a skládal se z jednotlivých festivalových
koncertů v různých místech ČR. Druhá etapa festivalu spadala datem konání do termínu
Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby a místem konání koncertu byla budova
Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi. Etapu pojali organizátoři jako Slavnostní koncert
k 50. výročí založení Mladoboleslavského komorního orchestru.
Zakladatelem a dirigentem orchestru byl po dobu prvních 40 let jeho existence
Josef Novák. Před 10 lety se ujal vedení orchestru jeho syn Jiří Novák, který pozval i bývalé členy Mladoboleslavského komorního orchestru, aby vystoupili společně s orchestrem. Koncertem posluchače provázela Jolana Voldánová. Zdůraznila zařazení koncertu
do Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby a výběr programu s ohledem na Rok
české hudby. V první polovině koncertu vystoupili s orchestrem houslový virtuos Václav
Hudeček, dále Jitka Nováková (housle) a Libor Vilímec (housle). Koncert dirigoval skladatel Marko Ivanovič jako host. Druhá polovina koncertu patřila orchestru. Zazněly skladby
J. S. Bacha, W. A. Mozarta, L. Janáčka a F. Schuberta.
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Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2014
Slavnostní koncert Mladoboleslavského komorního orchestru k 50. výročí jeho založení
Foto: Josef Mlčoch

Koncert se nesl ve slavnostní atmosféře. Osobně byli přítomni předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček, náměstek primátora města Mladá Boleslav
Mgr. Daniel Marek a další významné osobnosti společenského života. Záštitu nad koncertem převzali ministr kultury Mgr. Daniel Herman a MUDr. Raduan Nwelati, primátor města
Mladá Boleslav.
Web: www.nipos-mk.cz/?p=21924

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA
ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ UNIČOV
23. – 25. 5. 2014, Uničov
Dvacátý čtvrtý ročník přehlídky se stal vyvrcholením celoroční umělecké práce pedagogů a žáků v oboru sborový zpěv v celé ČR. Každoročně se jí účastní jiné složení
dětských sborů, které byly vybrány na krajských postupových přehlídkách. Celkově se
v letošním roce zúčastnilo 167 dětských sborů s více jak 5 000 dětmi. V rámci přehlídky
vystoupilo 16 dětských pěveckých sborů. Účastníci a posluchači mohli v Uničově zhléd14

nout celkem čtyři koncerty. V pátek 23. 5. 2014 se na zahajovacím koncertě představilo devět sborů a v sobotu 24. 5. 2014 se na dopoledním koncertě představilo dalších
sedm sborů. Odpoledne pak vystoupil pod vedením sbormistryně Evy Šeinerové náš přední dětský pěvecký sbor Permoník z Karviné, který se představil s náročným a umělecky
perfektně provedeným repertoárem. Obyvatelé města i jeho návštěvníci mohli všechny
zúčastněné sbory slyšet při společném zpěvu na Masarykově náměstí, kde sbory vystoupily společně s místním dechovým orchestrem Haná a posléze i roztančily celé náměstí.
Celostátní přehlídku uzavřel sobotní večerní koncert, kde každý zúčastněný sbor zazpíval
jednu vybranou skladbu.
Web: www.nipos-mk.cz/?p=23183

Přehlídka školních dětských pěveckých sborů
Přehlídka v Uničově je vyvrcholením celoroční práce pedagogů a žáků v oboru sborový zpěv
Foto: Karel Kašák
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5| Inspirativní příklady projektů a aktivit 2. ročníku
Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby
z jednotlivých regionů ČR

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

OTEVŘENÁ HODINA BAROKNÍHO TANCE
19. 5. 2014, Praha
Skupina En Garde!, která se již více jak deset let věnuje baroknímu tanci, se v letošním roce opětovně přihlásila k Týdnu s Otevřenou hodinou barokního tance se záměrem probudit zájem o barokní či starý tanec. Otevřená hodina pořádaná 19. 5. 2014 od 19,30 hodin
v DDM Rytmus v Lublaňské ulici na Praze 2, byla zaměřena jak na samotný tanec v praxi, tak
na jeho teorii. Účastníci se dozvěděli, kde barokní tanec vznikl, jak se vyvíjel, získali informace o významných osobnostech barokního tance nebo o tom, jak vypadá zápis choreografií.
Vše bylo doplněno videoukázkami.

Otevřená hodina barokního tance
Otevřenou hodinu barokního tance vedli zkušení tanečníci
Foto: Markéta Losová
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Po úvodní teoretické části se účastníci rozcvičili a seznámili se základními principy
tance a jejich uvedením v pohyb. Vyzkoušeli si krokové variace i práci s pažemi. Atmosféru hodiny dotvořila barokní hudba, neoddělitelná součást tance. Součástí programu byla
i ukázka barokních oděvů s dobovými střihy a jedinečnými látkami. Praktická průprava
i teoretické seznámení s tancem dovedly účastníky k závěrečnému zážitku: zatančili si rekonstrukci jednoduchého barokního tance. Otevřenou hodinou provedly členky souboru En
Garde! Kamila Dürich společně s Jitkou Pokornou, kterým se podařilo ukázat krásu barokního
tance novým zájemcům.
Web: en-garde.webnode.cz / www.baroknitanec.cz
JIHOČESKÝ KRAJ

KVĚTNOVÝ KONCERT ZUŠ STRAKONICE
20. 5. 2014, Strakonice
Koncert souborů ZUŠ Strakonice se konal 20. 5. 2014 v Domě kultury ve Strakonicích
ve dvou provedeních. Dopolední zkrácená verze byla určena pro žáky základních škol a podvečerní hlavní program pro strakonickou veřejnost. Na přípravě a realizaci akce se podílely
všechny čtyři obory ZUŠ. Programem, který se skládal z vystoupení sólistů, souborů a tanečních choreografií, provázela dvojice žáků dramatického oboru. Takovéto koncerty, na nichž se
podílejí všechny obory školy, se staly ve Strakonicích již tradicí a konají se dvakrát do roka.

Květnový koncert ZUŠ Strakonice
Na koncertu spolupracoval také taneční obor s nastudovanými choreografiemi.
Foto: Archiv ZUŠ Strakonice
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V rámci květnového koncertu účinkoval jazzový a swingový orchestr L Band, pěvecký
sbor Fere Angeli, houslistka Pavla Bedřichová, kytarové duo Bošková-Jirsová, keltský soubor
Ádh Mór a dudácká muzika mladších a starších žáků. Hudební vystoupení byla proložena
choreografiemi tanečního souboru. Motiv programu, pozvánky, logo na pódiu a stěny sálu
vyzdobily práce žáků výtvarného oboru.
Web: zus.strakonice.cz
KRAJ VYSOČINA

VÍTÁNÍ JARA NA ČESKÉM HORÁCKU
24. 5. 2014, hrad Kámen, okres Pelhřimov
Slavnosti vítání jara se konaly v malebné vesničce v okolí hradu Kámen. Místní lidová
architektura posloužila jako kulisa jarních lidových obyčejů, které zde 24. 5. 2014 veřejnosti
představil Soubor lidových písní a tanců Trnávka z Pacova.
Program začal průvodem dětí vynášejících odstupující zimu v podobě figuríny Smrtky,
hodil ji do potoka, aby odplavala a skončilo tak zimní období. Děvčata nesla do vesničky létečko, představované malým smrčkem s vyfouknutými vajíčky, zvanými pouchy, která jsou
symbolem jara a rodícího se života. Pak nastalo období Velikonoc a obchůzky dětí s řehtačkami a klapačkami. Proběhla také ukázka jedné z nejstarších velikonočních her – Honění
Jidáše oblečeného do šatů ze slámy. Pletly se pomlázky a následovalo velikonoční šlehání
a žertování. Děti si dále hrály na vodníka a raka, vše vyjadřovaly melodizací lidových říkadel,
která na Pacovsku zapsal učitel Stanislav Kouba a uložil je v pacovském muzeu. Slavnosti
vítání jara zakončil soubor stavěním májů za zpěvu všech členů, kteří se představili v krojích
z Pelhřimovska. K tanci hrála Dudácká muzika Trnávka a s účinkujícími si zatančili i diváci.
Web: www.trnavkapacov.wz.cz

Vítání jara na Českém Horácku
Soubor lidových písní a tanců Trnávka z Pacova představil jarní lidové obyčeje.
Foto: Zdenka Fílová
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KARLOVARSKÝ KRAJ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V INTERAKTIVNÍ GALERII BECHEROVA VILA
17. 5. 2014, Karlovy Vary
Galerie, která je zřizována Karlovarským krajem, se přihlásila k Týdnu dnem otevřených dveří s velmi různorodým programem. Do něj patřila prohlídka expozic s tematikou
stoletého výročí od postavení Becherovy vily, hudební a taneční vystoupení či loutkové
divadlo pro nejmenší návštěvníky. S pomocí lektorek si mohli dětští i dospělí návštěvníci ve výtvarných dílnách vyzkoušet umělecké činnosti a sami tvořit, např. vyrobit secesní
šperk, mramorovat papír nebo zdobit perníky. V den otevřených dveří byl vstup do vily
a připravené programy pro zájemce zdarma.
Web: www.becherovavila.cz

Den otevřených dveří v Interaktivní galerii Becherova vila
Výtvarná dílna pro děti v malířském ateliéru
Foto: Archiv Interaktivní galerie Becherova vila
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SVÍCENÍ PRO FILM A VIDEO
24. 5. 2014, Hradec Králové
Účastníci semináře, pořádaného 24. 5. 2014 od 9 do 16 hodin v Ateliéru Fomea
v Hradci Králové, měli jedinečnou možnost naučit se správným postupům při nasvícení
filmové scény od prvotřídního českého odborníka v oboru svícení pro film a video. Filmový
kameraman a lektor Marek Jícha během semináře vysvětlil pojem světlo, a jak ovlivňuje
film, popsal druhy osvětlovací techniky
a příslušenství, naučil práci s expozimetrem spolu s kamerou. Dále připomněl
důležité světelné kontrasty, jejich poměry a prakticky vytvořil světelné konstrukce a atmosféry jako v opravdovém
filmu. Kromě rad, tipů a triků nabídl
řadu profesionálních zkušeností.

Svícení pro film a video
Lektor Marek Jícha učil zájemce správným
postupům při nasvícení filmové scény
Foto: Radek Hochman

Neprofesionální filmaři měli jedinečnou příležitost naslouchat radám
předního odborníka, absolventa pražské FAMU a člena Asociace českých
kameramanů, který je podepsán například pod celovečerními filmy Žiletky,
Kamenný most, Cesta z města a patří
k předním kameramanům české školy.
Počet účastníků semináře byl z důvodu praktického zacházení s technikou v ateliéru omezen na 15 osob.
Workshop byl vhodný pro pokročilé
tvůrce, kteří se rozhodli ve svých filmech vědomě pracovat se světlem.
Akci pořádalo centrum podpory uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové.
Web: www.impulshk.cz
JIHOMORAVSKÝ KRAJ

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NEPOKOJNÉ HODY SVATÉ KATEŘINY
17. 5. 2014, Židlochovice
K nedožitým 85. narozeninám scenáristy a dramatika Jaroslava Dietla uvedl v Židlochovicích divadelní soubor místního Sokola 17. 5. 2014 slavnostní představení jeho hry
Nepokojné hody svaté Kateřiny. Židlochovičtí tímto představením vzdali hold významnému umělci, který spojil podstatnou část svého života s Brnem. Jaroslava Dietla znají diváci
především díky jeho televizní a filmové tvorbě, ale v jihomoravském regionu je jeho jméno
spojeno i se vznikem poloprofesionálního poetického souboru Fučíkovci.
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Slavnostního představení se zúčastnila autorova manželka Magdalena Dietlová
s dalšími členy rodiny a pozvanými vzácnými hosty. Při této příležitosti se také uskutečnil
křest publikace 130 roků českého divadla Židlochovice, jejímž autorem je režisér inscenace
a dlouholetý kulturní činovník Lubomír Spáčil.
Web: www.sokol-zidlochovice.cz/inpage/divadelni-odbor
LIBERECKÝ KRAJ

LAND ART S DĚTMI A PRO DĚTI
23. – 24. 5. 2014, Liberec
Akce Land art s dětmi a pro děti proběhla ve dnech 23. a 24. 5. 2014 v Liberci. Byla
pořádána spolkem působícím v oblasti environmentální výchovy Semínko země. Hlavní obsahovou náplní akce byla řemeslná dílnička, ve které si pořadatelé spolu s dětmi i dospělými
vyzkoušeli výtvarné aktivity používající jako hlavní materiál různé přírodniny. Ze semínek,
lístků, větviček, kamínků a dalších přírodnin si
dětští i dospělí účastníci sestavovali přírodní
mandaly a vlastní fantazie je vedla při tvorbě
dalších útvarů a staveb. Inspirací pro práci se
stala vystavená fotodokumentace z předcházejících akcí, které v minulosti proběhly přímo
v terénu.

Land art s dětmi a pro děti
Ve výtvarné tvorbě byly využívány
různé přírodniny
Foto: Lenka Hřibová
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Cílem akce bylo mimo jiné umožnit
dětem návrat k přirozenému prožívání dětských her, o což se v rámci své činnosti snaží
spolek Semínko země. Podle slov koordinátorky Lenky Hřibové reaguje sdružení „na situaci v technickém a virtuálním 21. století,
ve kterém jsou omezeny možnosti přirozeného prožívání dětství. Chceme, aby děti
mohly dělat, co mají rády a co je pro ně přirozené. Aby mohly přírodu zkoumat, osahávat, zabydlovat se v prostoru, aby si mohly
hrát na jednom místě a přitom rozvíjet svou
kreativitu. Snažíme se pro děti vytvářet bezpečný, přátelský a inspirativní prostor k žití,
práci i hrám…“
Web: nazeleno.webnode.com

OLOMOUCKÝ KRAJ

DIVADLO VE VÝCHOVĚ – POHÁDKA O SMUTNÉ TOVÁRNĚ
21. 5. 2014, Uničov
V Základní umělecké škole v Uničově proběhl první pokus Divadla ve výchově, volně
inspirovaný literární předlohou Pohádka o smutné továrně od Radovana Lipuse a Davida
Vávry. Výběr tématu podpořilo zaujetí pro veřejný prostor vyjádřený myšlenkou: „Není nám
lhostejné, v jakém prostředí žijeme a vnímáme jako nutnost všímat si v našich městech
opuštěných budov a zvažovat jejich možnosti využití.“

Divadlo ve výchově – Pohádka o smutné továrně
Dramaticko-výchovná dílna a „stavění továrny“
Foto: Jana Jurkasová

Divadlo ve výchově nabízí mnoho cest, kdy divák a aktér sdílí společný prostor pro
hru a dohromady se podílejí na vyznění celého příběhu. Obě strany tak mají příležitost hlouběji pochopit téma, které se dotýká každého z nás. Pedagogové se rozhodli pro následující
postup: nejprve se žáci ZŠ (diváci) zúčastnili dramaticko-výchovné dílny zaměřené na téma
příběhu, pak následovalo představení a na závěr společná diskuze a reflexe.
Hlavním principem bylo, že děti povedou v průběhu lekce děti, a proto byla nutná
velmi dlouhá příprava. Žáci ZUŠ, průměrně ve věku 13 let, se učili nejen dramatickým dovednostem, ale museli také pochopit příběh továrny, který začal na konci 19. století a vyvíjí
se až do současnosti. Během jednoho víkendu navíc absolvovali i výtvarně-dramatickou
dílnu zaměřenou na vývoj architektury v průběhu 20. století.
Cesta k výsledku byla poměrně dlouhá. Kromě představení měli žáci ZUŠ za úkol připravit lekci, která bude zacílena na žáky 5. tříd a využít k tomu vše, co se v průběhu roku naučili
a s čím se setkali. Projekt tak zahrnoval výukový proces na několika rovinách a podle iniciátorky byl pro žáky přínosný právě v onom specifickém propojení výchovy, vzdělávání a divadla.
Web: www.zusunicov.cz
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

KOPŘIVNICKÁ BEDNA
22. – 25. 5. 2014, Kopřivnice
Kopřivnická bedna je nepostupová přehlídka dětského, studentského a jinak mladého divadla, která se letos konala již po čtrnácté. Tentokrát proběhla od čtvrtka 22. 5.
do neděle 25. 5. 2014. Pro divadelní společnost DDM Kopřivnice ÚDIVADLO byla přehlídka
příležitostí, jak představit svoji tvorbu a současně poznat práci hostujících souborů, vzájemně se inspirovat a obohatit. Představení dětského divadla se konala v dopoledních
a odpoledních hodinách, zatímco představení studentského a jinak mladého divadla později odpoledne a večer. V průběhu přehlídky probíhaly diskusní kluby a po každém představení následovalo divácké hlasování o něm. Na závěr přehlídky se konal happening, kde
byla udělena cena za divácky nejúspěšnější představení. O smyslu pořádání přehlídky říká
její hlavní organizátor Dan Brchel: „Chtěli jsme ukázat svoji celoroční práci ostatním, ale
také si uvědomujeme pozitivní vliv, který má přehlídka na skupinovou dynamiku našich
souborů. Máme rádi přátelskou atmosféru, která tu letos stejně jako v minulých letech
panovala.“
Web: www.ddmkoprivnice.cz/udivadlo/
PARDUBICKÝ KRAJ

MELODIE JARA
19. 5. 2014, Pardubice
Melodie jara byla 25. autorským večerem písničkáře a básníka Jana Kratochvíla za posledních deset let. Večer se uskutečnil 19. 5. 2014 ve velkém sále Magistrátu Pardubice.
Do scénáře byly zařazeny převážně autorské trampské písničky a dětské písničky z táborového života, které na akci zazpíval dětský pěvecký sbor CARMINA Pardubice. Během večera
zazněly mj. také písně z Kratochvílovy nejnovější knihy pro mládež Táboráku plápolej a proběhl i její křest. Písně z knihy nazpíval sbor CARMINA na CD, které je její přílohou.
Ke společnému vystoupení si Jan
Kratochvíl přizval také dvě hostující kapely
– FA JADO a Půl-Ka. Stranou nezůstala ani autorova poetická tvorba a společně s recitátorkou přednesli básně o přírodě.

Melodie jara
Autor komponovaného večera (uprostřed) s hosty
Foto: Vlasta Gerbelová
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Smyslem akce bylo ukázat veřejnosti,
že mladí lidé (v tomto případě děti ze souboru CARMINA ve věku kolem devíti roků)
uvítají spolupráci se seniory. Jan Kratochvíl,
kterému je přes 80 let věří, že tato forma
spolupráce nejmladších se seniory se projeví
i v dospělosti současných dětí úctou ke stáří,
když od malička budou mít radost z kulturní
spolupráce s lidmi o dvě generace staršími.
Web: www.carmina.webz.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ

OBLÍBENCI
22. 5. 2014, Plzeň
Amatérský divadelní soubor Chlupatej kaktus byl založen v roce 2000 při 21. ZŠ v Plzni. Od roku 2003 doposud je členem Divadla Dialog Plzeň. Zatím posledním divadelním
počinem Chlupatýho kaktusu je drama Oblíbenci autorky Laury de Weck. Tuto hru si členové
souboru vybrali proto, že jim je blízká tématem, svěžestí a životní etapou, neboť vypráví
příběh lidí stejné generace. V rámci Týdne se Chlupatej kaktus představil s nastudováním
hry v režii Jitky Pánkové 22. 5. v Divadle Dialog v Plzni.
Web: www.divadlodialog.cz/predstaveni/oblibenci

Oblíbenci
Režie hry Oblíbenci v podání souboru Chlupatej kaktus se ujala Jitka Pánková (druhá zleva).
Foto: Archiv souboru Chlupatej kaktus
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STŘEDOČESKÝ KRAJ

VTELENSKÁ DECHPARÁDA
25. 5. 2014, Jizerní Vtelno u Mladé Boleslavi
Jubilejní 10. ročník Vtelenské dechparády se konal 25. 5. 2014 od 14 hodin v areálu
zámku Stránov v Jizerním Vtelně u Mladé Boleslavi. Během dne vystoupila v regionu populární skupina Táboranka, slovenská kapela vystupující v krojích Maguranka, Krajanka, Folklorní
soubor Furiant z Malé Bělé u Bakova a na závěr zahrála cimbálová muzika Studánka.

Vtelenská dechparáda
Diváky potěšilo vystoupení oblíbeného souboru Krajanka.
Foto: Karolína Hlaváčková

Hostem dechparády byl „král české dechovky“ Josef Zíma, kterého doprovodila
Krajanka. Festival moderovali Karolína a Martin Hlaváčkovi, představila se i moderátorka
Českého rozhlasu Region Iveta Chlumská a další hosté. Diváci měli možnost navštívit také
samotný zámek Stránov, který se nachází na okraji Jizerního Vtelna, zhruba 8 km od Mladé
Boleslavi.
Web: www.krajanka.cz
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ÚSTECKÝ KRAJ

VÝROBA PŘÍRODNÍCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
17. 5. 2014, Děčín
Městská knihovna Děčín se k Týdnu připojila jednorázovým výtvarným tvořením pořádaným 17. 5. 2014. Dílna pod vedením lektorky Andrey Beranové byla zaměřena na výrobu
chřestidel, dešťových holí, čaring ze skořápek, klacíků a dřívek. Dopolední setkání bylo určeno především pro rodiče s dětmi, ale zúčastnit se mohl každý. Protože bylo třeba pokrýt
alespoň základní výtvarný materiál, bylo stanoveno co nejnižší možné vstupné 30 Kč.
Smyslem pořádání dílen je podporovat kreativitu dětí od nejútlejšího věku. Kromě
toho se z dílen stávají krásná přátelská setkání. Po celou dobu trvání Týdne probíhala v Městské knihovně Děčín výstava výsledků práce jednotlivých výtvarných kurzů, kde mohli návštěvníci získat inspiraci pro svoji vlastní tvorbu.

Výroba přírodních hudebních nástrojů
Dívka maluje ozdoby na dešťovou hůl ze stvolů křídlatky.
Foto: Andrea Beranová
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ZLÍNSKÝ KRAJ

VELKÉ MALIČKOSTI
7. – 29. 5. 2014, Zlín
„Velké MALIČKOSTI“ je název výstavy oceněných prací žáků základních uměleckých
škol Zlínského kraje. Přehlídka je současně krajským kolem celostátního trienále soutěžní
přehlídky výtvarného oboru ZUŠ Oči dokořán. Soutěž není zaměřena na hodnocení jednotlivých výtvarných prací, ale oceňuje především přínos inspirativní motivace i nových
pedagogických a výtvarných postupů. Výsledky jsou prezentovány převážně formou výtvarných řad a projektů. Výstava na krajské i celostátní úrovni je cennou výměnou zkušeností pro pedagogy a zajímavým vhledem do tvůrčích dílen výtvarných oborů pro všechny
zájemce o výtvarné umění.
Výstava probíhala během května a mohla se tak stát od 17. – 25. 5. 2014 jednou z akcí
Týdne. Byla také součástí jednodenního multižánrového festivalu ZUŠKA? ZUŠKA!, který je výjimečnou událostí svým rozsahem i pojetím. Jeho program vytvořilo v jeden den
(16. 5. 2014) dvacet základních uměleckých škol zřizovaných Zlínským krajem.
Web: www.zus.zlin.cz

Velké MALIČKOSTI
Část oceněných prací žáků ze Zlínského kraje
Foto: Archiv ZUŠ Zlín
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6| Závěry z 2. ročníku a informace k 3. ročníku Týdne
uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Druhý ročník prokázal, že hlavní myšlenka projektu má rozšiřující se odezvu u celého spektra aktérů kulturního života. Až čtyři pětiny organizací se v roce 2014 svými akcemi připojily k poselství projektu poprvé. Přední místo mezi nimi mají základní umělecké
školy. Zároveň ale můžeme poukázat na trend, že se zvyšuje účast organizací z oblasti kultury, zejména těch, které naplňují vzdělávací a informační funkce. Rapidně narostl mezi
registrovanými např. počet městských knihoven.
Aktivity projektu proběhly opět v celostátním měřítku, to znamená ve všech krajích České republiky. V míře zastoupení jednotlivých krajů, resp. v počtu realizovaných
akcí v rámci projektu lze vnímat relativní nevyváženost. Vzhledem k měnícímu se každoročnímu termínu a spektru organizátorů nelze očekávat, že tomu bude jinak. Z hlediska
cíle projektu, kterým je zviditelnění amatérských uměleckých aktivit a uměleckého vzdělávání, bude rozsah aktivit vždy záviset v první řadě na samotných organizátorech a jejich
kapacitách.
Pro další ročník bude NIPOS věnovat opět zvýšenou pozornost přímé komunikaci
s krajskými úřady a zástupci odborů kultury (příp. školství). Budou iniciována navazující
jednání se Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR ve věci možného
partnerství na projektu, které přispějí k distribuci informací na komunální úroveň.
V oblasti mediálního pokrytí a PR byl druhý ročník charakterizován velkým množstvím partnerů. Mediální ohlas druhého ročníku byl vyšší než u prvního. Pro další
ročník bude NIPOS pokračovat v úsilí o získání mediálního partnera Českého rozhlasu,
České televize a dalších. Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby v mediálním
prostoru bude prezentován s pomocí osobnosti, tj. Tvář týdne.
Zvyšující se pozornost bude v dalším ročníku věnována komunikaci s přihlášenými
organizátory a monitorování akcí, s využitím např. sociálních sítí a redakčního systému projektu. Zvažujeme pro zájemce na vyžádání vytvoření potvrzení (certifikátu) o účasti na projektu, což může být důležité jako forma „reference“ zejména pro akce, které vznikly přímo
díky iniciativě Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.
Děkujeme všem organizátorům registrovaných akcí, partnerům projektu
(vč. mediálních partnerů) a spolupracujícím organizacím a institucím.
Celostátní termín třetího ročníku je 23. – 31. května 2015. On-line přihlašování bude
otevřeno na www.amaterskatvorba.cz během ledna 2015.
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POPIS AKCE (zdroj: mapa aktivit na www.amaterskatvorba.cz)

Repríza 14. CP se uskuteční formou víkendového semináře pro výtvarné pedagogy.
Soustředí se na vlastní prezentaci projektů z loňské celostátní přehlídky v Litoměřicích a na prezentaci Centra
současného umění DOX. Akce je tak současně jednou z cest vzájemného přibližování se a podpory obou institucí –
školy a galerie.

Koncert zahajuje projekt Noci kostelů v kostele Narození Panny Marie v Praze 5 v Malé Chuchli. Je benefiční, ve
prospěch opravy kostela a pořádá jej ZUŠ Praha 7 spolu se ZUŠ Praha 5. Obsah programu naplní flétnové třídy
paní Magdaleny Tůmové a paní Ivy Latinákové. Hrát budou komorní flétnové soubory Syrinx a další.

Akce se účastní mnoho řemeslníků a výtvarníků z různých oborů uměleckých řemesel. K prodeji jsou hotové originální výrobky, pomůcky a návody. Součástí akce jsou výstavy i módní přehlídka originálních oděvů lektorek a žáků
VSUŘ Praha.

Vzdělávací spolek uměleckých řemesel Praha organizuje, mimo jiné, řadu řemeslných výukových kurzů pro dospělé. Při dni otevřených dveří si zájemci prohlédnou všechny učebny, pohovoří s lektorkami a na vlastní oči posoudí
výsledky píle žákyň jednotlivých kurzů. Součástí akce bude předvádění textilních řemesel.

Ukázka hodiny barokního tance s uvedením do historie a teorie. V úvodu seznámení se základy a principy barokního tance, vyzkoušení základních barokních kroků a používání paží. Seznámení s dobovými zápisy choreografií a na
závěr možnost zatančit si rekonstrukci jednoduchého barokního tance.

Máte chuť výtvarničit? Přidejte se k nám v otevřených lekcích. Zaboříte ruce do hlíny, malujte štětci i prsty, poznejte precizní práci zlatníka. Výsledkem bude keramický hrnek či objekt, barevný obraz, prsten.

NÁZEV – POŘADATEL – WEB

IMPULZY-TVORBA-PREZENTACE,
repríza 14. celostátní přehlídky dětských
výtvarných prací
NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s NUV a DOX
www.amaterskatvorba.cz

Hudební překvapení v Malé Chuchli
ZUŠ Praha 7
www.bilkovatumova.euweb.cz

Jarní krajkářské trhy
VSUŘ Praha
www.vsur.cz

Den otevřených dveří ve VSUŘ
VSUŘ Praha
www.vsur.cz

Otevřená hodina barokního tance
En Garde!
www.en-garde.webnode.cz

Výtvarné dílny ve Školičce u sv. Michala
Školička u sv. Michala
www.kurzyuzuzy.cz

Hlavní město Praha (34 akcí)

7| Příloha – seznam všech registrovaných akcí (k 16. 5. 2014)
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„Vždycky jsme se pohybovali někde na hranici absurdity a závažnosti...“ Léčitelství. Řemeslo, které se nedá vyučit,
duchovní úřad bez zodpovědnosti, povolání, které nemá od – do … Fascinující divadelní hra slavného irského
dramatika o hledání jistot, ztrátě i o naději. Jak moc je člověk závislý na případném nezdaru, pokud je jeho talent
prokletím i požehnáním?

21.5. od 18 hodin se koná interaktivní prezentace vzpomínkové knihy „Přepsali se a tak jsem tady – Příběh Dagmar Lieblové“, vzpomínky Dr. Lieblové zpracoval Marek Lauermann.
Prezentace je spojena s promítáním krátkého filmu Z Čech do Bergen Belsenu a zpět. Kniha i film jsou postaveny
na vzpomínkách Dr. Lieblové na rodinu, předválečnou kutnohorskou židovskou komunitu, hrůzy koncentračních
táborů, ale i návrat domů a velmi zajímavý osud po válce.

Koncert souboru zobcových fléten Vivat Flauto z Prahy 4 – Modřany a hostů ze souboru Tikari Flutes z Prahy 9 –
Čakovice v kostele sv. Ignáce z Loyoly, Karlovo náměstí, Praha 2, při příležitosti Slavností velmi slušného Čecha
Jana Nepomuka.

Scénicko-vizuální představení oslavující Muže a Ženu a krásu lidského těla v tanci a józe. Hlavním tématem je
LÁSKA jako pochopení, přijetí a integrace polarit mužského a ženského principu. Muž a Žena ve svém posvátném
spojení naplňují vesmír. Zdánlivá dualita tvoří jednotu a prolíná se vším. Naplňuje naší podstatu. Tvoří pohyb,
rytmus, život, vesmír.

Otevřená lekce tréninku pro scénicko-vizuální představení spojující tanec a jógu ve spirituální tématice s názvem
Otvírání sedmi bran. Náplň lekce: základní výklad čakrového systému, meditace, zpívání do čaker, čakra jóga,
technický trénink, choreografické prvky.

Tanečně-pohybový projekt o hledání spirituality, o propojení generací a o znovunapojení na sebe sama.
Ukázka se bude konat ve velkém sále studia Dancers club od 17:20 do cca 17:40 s následnou možností společného volného tance.

Technický trénink tanečního divadla obohacený o prvky párové akrobacie a kontaktní improvizace. Vše vedeno
s důrazem na vědomí v těle a správné provedení. Vysvětlení od úplných základů pomůže začátečníkům s prvními
kroky a pokročilým připraví pevnou půdu pro složitější variace.

V první polovině semináře se budeme věnovat pohybovému rozvoji inspirovanému vybranými ctnostmi
a nectnostmi. V druhé polovině se pak zaměříme na kontaktování s náhodně zvolenými charaktery. Seminář je
veden s důrazem na vědomí v těle a s ohledem na myšlenkový přesah tématu. Součástí je i tématická procházka
na energetické místo spojené s ctnostmi.

B. Friel: LÉČITEL
Divadlo SoLiTEAter
www.soliteater.cz

Přepsali se a tak jsem tady
Příběh Dagmar Lieblové
VKC ŽM a Mgr. Marek Lauermann

Koncert souboru zobcových fléten
Vivat Flauto
www.vivatflauto.cz/Koncerty/Slavnosti-velmislusneho-Cecha-Jana-Nepomuckeho.aspx

Představení Muž a Žena
Tantra festival – Zuzana Emeli Perníčková
www.tantra-festival.cz/program/muz-a-zena
-predstaveni-tanecniho-divadla-bila-velryba

Čakry jako brány k vědomí
Taneční divadlo Bílá Velryba
www.bilavelryba.cz/Projekty.aspx?c=2

Ukázka z projektu Volání velryby – volání
duše
Taneční divadlo Bílá Velryba
www.bilavelryba.cz/Projekty.aspx?c=5

Seminář taneční techniky a párové akrobacie pro začátečníky
Taneční divadlo Bílá Velryba
www.bilavelryba.cz/

(Ne)ctnosti v pohybu
Ilumes – Mirka Papajiková
www.ilumes.cz/news/ne-cnosti-v-pohybu
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POPIS AKCE (zdroj: mapa aktivit na www.amaterskatvorba.cz)

Koncert Dětského pěveckého sboru Osmikvítek.

Spojme se se svým hlasem a jeho tvořivým vyjádřením a prozpívejme se k síle a světlu v našem nitru. Otevřme
svůj hlas! Hlasohrátky jsou dílna, která je určená všem, jenž rádi zpívají, improvizují, pracují s hlasem, ale také
těm, kteří by to rádi zkusili a chtěli by otevřít svůj hlas a projev. Probíhají pravidelně každé úterý na Vyšehradě
v prostorách školky Indigo Kids pod vedením zpěvačky vokální skupiny Yellow Sisters Lu Hawy Goldin.

Otevřená zkouška tvořivého sboru Lu Hawy Goldin (Yellow Sisters) „Hravé hlasy“ na Vyšehradě. Přijďte se podívat,
jak taková zkouška sboru probíhá. První hodinu se budeme klasicky rozezpívávat, dělat hlasová a rytmická cvičení
apod., druhou hodinu zazpíváme písně – takový malý zkušební koncert. Vše venku v parku u sochy sv. Václava.
(Kdyby pršelo tak v prostoru MŠ Indigo Kids.)

Činoherní klub uvádí je celoroční přehlídka amatérského divadla. 18. 5. kladenský amatérský soubor KLADINA
uvede tragikomedii Jiřího Homoly KUPCI. Nemilostný příběh z Karl-Marx-Stadtu nás zavede do jedné z mnoha
východoněmeckých domácností, ocitajících se na prahu znovu sjednoceného Německa. Všechno se mění a každý
se s tím musí vyrovnat po svém.

Soubor zobcových fléten Vivat Flauto z Prahy 4 – Modřany zahraje v sídle náboženské obce Církve československé
husitské.

Společné vystoupení Dětského folklorního souboru Vrbina a Hudebně pohybového kroužku MŠ K Podjezdu.

Interaktivní program spojený s ukázkami nahrávání a úpravy zvukových podkladů v nahrávacím studiu Hobby
centra 4. Vlastní hudební nástroje s sebou vítány.

NÁZEV – POŘADATEL – WEB

Jarní koncert Osmikvítku
Osmikvítek s.r.o.
osmikvitek.cz/kalendar-akci/akce-kveten-2014.
html

Hlasohrátky – otevřená hlasová dílna
Divožena
www.divozena.cz/news/hlasohratky4/

Hravé hlasy – otevřená zkouška s malým
koncertem
Divožena
www.hravehlasy.cz/news/otevrena-zkouska-navysehrade

Činoherní klub uvádí...
Činoherní klub o.p.s.
www.cinoherniklub.cz/data/cteni/2014-06-cerven.pdf

Koncert Vivat Flauto v rámci Noci kostelů
Soubor Vivat Flauto
www.vivatflauto.cz/Koncerty/Noc-kostelu.aspx

Májové setkání s DFS Vrbina
DFS Vrbina
www.vrbina.cz/kalendar/2014

Základy práce ve zvukovém studiu
DDM Praha 4 – Hobby centrum 4
www.hobbycentrum4.cz

Hlavní město Praha
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Pojďte si hrát na město dětí do Domu dětí a mládeže Praha 9 – Pracoviště Černý Most. Pro koho? Pro děti a mládež
od 8 do 15 let. V tvůrčím ateliéru poznejte, jak funguje jedna dílčí městská kulturní instituce – Divadlo. Vytvoříme
jeviště, kulisy, kostýmy pro herce. Proměníme několikrát scény. Budeme si hrát i se světelným designem. Na vlastní
kůži si vyzkoušíte různé profese (jevištní výtvarník – scénograf, umělecký šéf sekce výroby, vedoucí odboru výroby
dekorací, vedoucí výroby kostýmů a vlásenek, maskér, kostymérka, osvětlovač, zvukař a další). Každý účastník
si vyzkouší jednu uměleckou pracovní roli. Pomůžete nám postavit první Mini-Divadlo dětí u nás?

Přehlídka tanečních, pohybových a hudebních kroužků DDM Stodůlky.

Pracovní schůzka dětského studia Říše loutek spojená s prohlídkou divadla a možností seznámit se s přípravami
nového výtvarně-dramatického projektu.

Sdílejte prostřednictvím Metodického portálu RVP.CZ zajímavé výtvarné práce! Vložte do galerie fotodokumentaci
konkrétního díla nebo zajímavého detailu a uveďte u něj název, věk autora a typ školy. Budeme rádi, když nám
napíšete i krátký komentář a podělíte se s námi o váš pohled na malbu.

Národopisná slavnost v Kinského zahradě je tentokrát věnována tématu směřujícímu do samotného nitra lidského
života – mládí, lásce, touze po štěstí a životní radosti, hodnotám v lidové tradici souznějícím s obrazy rozkvetlé přírody, rašící zeleně a květenství. Pro zvolené téma slavnosti je více než příhodná atmosféra kvetoucí zahrady Kinských
a zároveň samotná podstata českého folklorního odkazu s převažující lyrikou a milostnou poezií.
Účinkují: Jaro a muzika Jara Praha, Kohoutek Chrudim, Národopisná společnost Vacenovice.

Autorská pohádka divadla Akorát Praha, o.s. Pohádka, ve které nechybí veselé písničky a říkadla. Princ Blažej na
své cestě světem pozná dobro, zlo i lásku a také zjistí, že není houba jako houba. I houby totiž mají pod čepicí –
tedy pod kloboukem!

Mini-Divadlo pro děti a mládež
Dům dětí a mládeže Praha 9
(Tereza Rádsetoulalová, DiS.)
ddmpraha9.cz/akce/992

Akademie DDM Stodůlky
DDM Stodůlky
www.ddmstodulky.cz

Dětské studio Říše loutek
Umělecká scéna Říše loutek
www.riseloutek.cz

Metodický portál RVP.CZ: Salon Malby
NÚV, Metodický portál RVP.CZ
galerie.rvp.cz/homepage/galery/3

XV. Národopisná slavnost v Kinského
zahradě
NM, NIPOS-ARTAMA, SDTT
www.artama.cz

I houby mají pod čepicí
Divadlo Akorát
www.divadloakorat.cz/index.php/kalendar-akci

Vernisáž výstavy obrazů účastníků výtvar- Výstava je shrnutím celoroční práce účastníků výtvarných kurzů. K vidění jsou malby, kresby a kombinované
techniky. Vernisáž se koná v pondělí 22. 5. v 18h v pavilonu B.
ných kurzů Hobby centra 4
DDM Praha 4 – Hobby centrum 4
www.hobbycentrum4.cz
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Den otevřených dveří Latinskoamerického kulturního centra a Latin Art Gallery. V ten den budou probíhat ukázky
workshopů a kurzů (výtvarného umění, tance, hudby, latinskoamerické kuchyně), budeme jej pořádat s našimi
lektory a umělci, kteří zde vystavují a pořádají kulturní akce. Návštěvníci se mohou zapojit nebo pouze pozorovat
a poznat tak naše aktivity a také spojení latinskoamerické a české kultury.

Výtvarné studio Šuplík si připravilo pro veřejnost workshop výroby luceren. Na výrobě lucerny se mohou podílet
děti i dospělí. Je navržena z dostupných materiálů a během výroby ji lze podle vlastní fantazie ozdobit. Vytvoříte
si originální svítidlo, které se stane estetickým doplňkem vašeho bytu. Jako doprovodný program si vyzkoušíte
další techniky (keramika, šperk, kreslení, arteterapie apod.). V rámci něj Vám lektoři Šuplíku představí své kurzy
a workshopy. Dále se zde představí výtvarný obor LŠU Taussihova, a to papírovou prostorovou tvorbou.

Zveme Vás na koncert žáků hudebního oboru ZUŠ Praha 7, Šimáčkova 16, který se koná v Sále Martinů, HAMU.

Otevřená zkouška amatérského divadla Neomluvené divadlo na připravovanou inscenaci E. A. Longena, která má
premiéru v červnu 2014. Zkoušku můžete navštívit ve zkušebně divadla.

Hudební, taneční a výtvarné dílny pro (nej)menší muzikanty. Srdečně Vás zveme do komnat Clam-Gallasova paláce, které se rozezní hudbou a rozproudí tancem pod vedením zkušených muzikantů i lektorů.

Výstava keramické tvorby dětí i dospělých, prohlídka keramického ateliéru.

NÁZEV – POŘADATEL – WEB

Latinskoamerický den
Latin Art Gallery
www.latin-art.com

Workshop výroby luceren
Výtvarné studio Šuplík
www.studio-suplik.cz/akce.php

Instrumentální a pěvecký koncert ZUŠ
Praha 7
ZUŠ Praha 7
www.zuspraha7.cz/koncerty-vystavy.php

Otevřená zkouška Neomluveného divadla
Neomluvené divadlo
www.neomluvenedivadlo.cz

Letní slavnosti staré hudby PICCOLI
Nadace Collegium Marianum
www.letnislavnosti.cz/letni-slavnosti/program/
program-2014/piccoli

Výstava keramické tvorby
Keramický ateliér Hany Šimkové
www.keramikasimkova.cz

Hlavní město Praha
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Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla.

Vernisáž prací žáků ZUŠ V. Nováka Jindřichův Hradec. Stěžejním tématem školního roku byla Afrika, nicméně
vystavené práce zachycují i jiné tematické celky.

Premiéra představení „Sylvie“ – příběhu, který vypráví o jakémsi druhu „mužské menopauzy“, která spustí řadu
situací, kdy jinak harmonický manželský pár musí znovu hledat cestu k vzájemné komunikaci, porozumění a snad
i smyslu života za přítomnosti nového člena rodiny.

Vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru, spojený s malou výstavou výtvarného oboru, uváděný žáky dramatického oboru.

Pořádá ZUŠ Kaplice pro žáky MŠ.

Odpoledne plné zábavy pro děti i rodiče, mimo jiné vystoupí kapela Red Mouse, Zumbačata pod vedením Niny
Capouchové, soubor orientálních tanců ze ZŠ Školní pod vedením Lenky Pankové, Taneční kroužek při ZŠ Františka
Křižíka pod vedením paní Wolfové, Paletářové a Rayové a mnoho dalších.
Akce je organizována na podporu malého Kryštůfka Štěpánka z Bechyně, který trpí řadou zdravotních komplikací,
ale jsou způsoby, jak mu pomoci je překonávat.

Pořádá ZUŠ Kaplice a farnost Omlenice – Kostel sv. Jana Nepomuckého v Omleničce.

Divadelní Piknik Volyně
NIPOS - ARTAMA
www.divadelnipiknik.cz

Vernisáž výtvarného oboru ZUŠ
ZUŠ Vítězslava Nováka
www.zus-jhradec.cz/-2/kalendar-akci

A. R. Gurney: Sylvie
Divadelní klub Českokrumlovská scéna
new.ck-scena.cz

Květnový koncert ZUŠ Strakonice
ZUŠ Strakonice
zus.strakonice.cz

Výchovný koncert
ZUŠ Kaplice
www.zuskaplice.cz

Benefice pro Kryštůfka
Kulturní středisko města Bechyně
www.kulturnidum.cz

Koncert žáků Omlenička
ZUŠ Kaplice a farnost Kaplice
www.zuskaplice.cz

Jihočeský kraj (7 akcí)
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Taneční workshop pro veřejnost, pro zdravé a handicapované tanečníky. Taneční trénink integrovaného tance je
určen zájemcům o pohybové divadlo, s pohybovým omezením i bez něj, lidem s předchozí taneční zkušeností
i lidem bez taneční zkušenosti. Poznáte principy současné taneční a improvizační techniky. Ukážeme vám, jak
poznávat a rozvíjet přirozené pohybové možnosti s ohledem na anatomii těla, komunikovat v pohybu ve dvojicích
a skupině. Budeme hledat estetiku pohybu v zajímavých momentech při vzájemné pohybové interakci. Můžete se
stát členy naší integrované skupiny.

Ochotnický divadelní soubor „Bezkamen“ uvede v kulturním domě v Uherčicích komedii pro dospělé s názvem
(Ne)prodejné manželky.

Přehlídka amatérských dechových souborů.

Závěrečné vystoupení všech žáků tanečního oboru ZUŠ Veselí nad Moravou včetně absolventů. Představujeme
nové choreografie, které vznikly v tomto školním roce. Jako host vystoupí studenti Taneční konzervatoře Brno.

Přijďte si vyzkoušet různé výtvarné techniky a postupy – koláže, kreslení podle fantazie, relaxační kreslení, vyzkoušet si bodypainting – malbu na tělo a mnoho dalšího s výtvarnicí Kamilou Podivínovou.

Tvůrčí dílna pro děti, kde se budou učit skládat květinu a zvířátko.

Ochotnický divadelní soubor TJ SOKOL Moravské Knínice sehraje v sobotu 17. 5. a v neděli 18. 5. 2014 v místní
sokolovně divadelní představení, konverzační komedii francouzského autora Clémenta Michela „ANI O DEN DÝL“.

NÁZEV – POŘADATEL – WEB

Beze slov – komunikace tancem
Cyranovy boty, z.s.
www.cyranovyboty.cz

Divadelní představení „(Ne)prodejné
manželky“
Bezkamen
www.bezkamen.wz.cz/uvod.htm

Tvaroženské hudební slavnosti Julia Antoše, XVII. ročník
Obec Tvarožná
www.tvarozna.cz

Tanec pro radost
ZUŠ Veselí nad Moravou
www.zus-veseli.cz

Kurz kreativní kresby v Zakotvenu
Jana Gajdošová
www.zakotveno.cz

Dílna Origami
KJM Brno, pobočka Židenice
www.kjm.cz

Ani o den dýl
TJ SOKOL Moravské Knínice
www.moravskekninice.cz/sokolmkninice

Jihomoravský kraj (14 akcí)
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V neděli 25. 5. 2014 Vás zveme do knínické sokolovny na jedinečný koncert turné zpěváka a písničkáře Pavla
Helana „Pavel solo AJFON tour“.

Žáci ZŠ Jasanová přečtou v knihovně básně a povídky, které napsali během tohoto školního roku. Akce se zúčastní
rodiče, ředitel ZŠ, paní starostka i veřejnost.

Taneční workshop a empírový ples zaměřený na anglické country tance z doby spisovatelky Jane Austen.

Divadelní představení hry Jaroslava Dietla, při příležitosti nedožitého 85. výročí narození autora, 55. výročí prvního
uvedení hry. Následuje beseda s manželkou – Magdalenou Dietlovou a jejími hosty.
16. 5. proběhne veřejná generálka, 17. a 18. 5. dvě reprízy představení.

6. ročník festivalu neprofesionální taneční tvorby mladých lidí z ČR a ze zahraničí. Festival pořádá SVČ Lužánky ve
spolupráci se Cyranovy boty, z.s. v Brně, letos v termínu 19. – 25. května. Celou akci zahajuje v pondělí odpoledne
tzv. pohyblivá vernisáž – mimové putují s obrazy s taneční tematikou centrem Brna. Následující víkend je pak už
plný tanečních představení, workshopů a diskusních seminářů. Všechna představení budou uvedena v Bezbariérovém divadle Barka. Z workshopů nabízíme Kontaktní improvizaci, Partnering, Moderní tanec, Body music,
Kompozici v prostoru, Upside down techniku. Lektory jsou profesionální pedagogové, a na workshop mohou přijít
i zájemci z řad veřejnosti.

Srdečně Vás zveme na dvoudenní kurz kresby pravou mozkovou hemisférou a jednodenní kurz malby suchým
štětcem do Brna. Při kurzu kresby pravou mozkovou hemisférou se učíme používat tuto část mozku, která je
centrem naší tvořivosti. Výsledkem bude portrét kreslený tužkou. Tento kurz je určen i pro úplné začátečníky bez
předchozích zkušeností. Suchý štětec (dry brush) je moderní technikou malby olejovými barvami, je to alternativní
styl ke kreslení portrétů tužkou.

Pavel solo AJFON tour
TJ SOKOL Moravské Knínice
www.moravskekninice.cz/sokolmkninice

Vezmi a piš – autorské čtení
ZŠ Jasanová a Knihovna J. Mahena v Brně
www.kjm.cz

Anglický taneční den
Jane Austen Brno / YMCA Brno
www.janeaustenbrno.cz

Divadelní představení Nepokojné hody
svaté Kateřiny
Divadelní soubor Sokol Židlochovice
www.sokol-zidlochovice.cz/inpage/divadelni
-odbor

Tancesse – mezinárodní festival tance,
tanečního a pohybového divadla
SVČ Lužánky
www.tancesse.cz

Kurzy kresby pravou mozkovou hemisférou a malby suchým štětcem
Malujemespolu.cz
malujemespolu.cz/vikendovy-kurz-kresleni-pravou-mozkovou-hemisferou
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Základní ideu komponovaného inspirativního představení „Hrajeme, tančíme, zpíváme – jsme tady! aneb Divadlo
v pohybu“ vytvořilo Dětské divadlo Theatre. Program je dramaturgicky koncipován jako průřez „letem světem“
od roku 1900 po rok 1999, tedy velmi rozmanitým obdobím, které změnilo tehdejší svět a formovalo základy dnešní společnosti. Jednotlivá desetiletí zde budou zastoupena napříč uměleckými žánry širokou škálou divadelních,
tanečních, sportovních i pěveckých výstupů specifických pro daná období.
Celý pořad se nese v kabaretním duchu, diváci se tak humornou formou seznamují se zásadními historickými
momenty daného období, kulturním, politickým i vědeckým vývojem a nejdůležitějšími událostmi 20. století (např.
první a druhá světová válka, vynález internetu, přistání na Měsíci, sametová revoluce, vznik samostatné České
republiky atd.).

Hrajeme, tančíme, zpíváme – jsme tady!
aneb Divadlo v pohybu
Dětské divadlo Theatre
www.deditheatre.estranky.cz/clanky/inscenace/
tyden-umeleckeho-vzdelavani-a-amatersketvorby.html

Divadelní představení – scénická kompozice z textů Teodory Žurkové.

Spala jsem se svým andělem
Divadlo Dagmar
divadlodagmar.cz

Sherlock Holmes: Skandál v Lokti
Hrad loket
www.facebook.com/events/1431128710463931/?ref=5

Chebské divadelní studio Reneta uvádí krimikomedii Sherlock Holmes: Skandál v Lokti.

Závěrečný koncert žáků ZUŠ Kynšperk n. O. Koncert starších žáků hudebního oboru.
ZUŠ Kynšperk n.O.
www.zuskynsperk.cz/novinky/1

Vystoupení folklorního souboru Stázka a jeho hostů.

Polka, aneb z Čech až na konec světa
Folklorní soubor Stázka
www.stazkatepla.cz

Karlovarský kraj (20 akcí)
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Deepam o.s. a Galerie Cafe Loket Vás zvou na dvojkoncert Pavla Kottka Tibetské mísy a Didgeridoo.

15. ročník mezinárodní taneční soutěže (v klasickém baletu). Pořádá ZUŠ Roberta Schumanna Aš.

Den otevřených dvěří v Interaktivní galerii Becherova vila k oslavám výročí 100 let od postavení této budovy –
rodinného sídla Gustava Bechera, majitele slavné líkérky na výrobu Becherovky.
Celodenní volná prohlídka výstavy Sto podob a sto let Becherovy vily, slavnostní přivítání, Duo Fellner α Helmer,
vyhlášení výsledků výtvarné soutěže, prohlídka budovy a výstavy s průvodcem, točení na hrnčířském kruhu,
modelování, malířský ateliér pro děti, výroba secesního šperku, grafická dílna – linoryt, slepotisk, tisk ze sádry, vystoupení tanečních skupin Domu dětí a mládeže, loutkové divadlo pro děti Až naprší a uschne, hudební vystoupení
Ladislava Gerendáše.

Závěrečný koncert základní umělecké školy, představí se na něm všechny čtyři obory této školy. Diváci se mohou
potěšit výběrem nejúspěšnější tvorby žáků většinou nad 15 let.

Výchovný koncert pro základní a mateřské školy v Horním Slavkově na téma „Hudba jako součást filmu“. Na koncertech bude účinkovat orchestr Základní umělecké školy Horní Slavkov a žáci Přípravné estetické výchovy.

Závěrečný koncert žáků Základní umělecké školy Horní Slavkov.

Koncert ZUŠ bandu při Základní umělecké škole Horní Slavkov při příležitosti zahájení kulturní sezóny v Lokti.

Dvojkoncert Pavla Kottka: Tibetské mísy
a Didgeridoo
deepam o.s.
www.facebook.com/
events/229449417249837/?ref_newsfeed_
story_type=regular

Ašský střevíček
ZUŠ R. Schumanna Aš
www.zusas.cz

Den otevřených dvěří v Interaktivní galerii
Becherova vila
Interaktivní galerie Becherova vila, pobočka
Galerie umění Karlovy Vary, p. o. Karlovarského
kraje
www.becherovavila.cz/program/denotevrenych-dveri-ke-100-letemu-vyrocibecherovy-vily

Závěrečný koncert ZUŠ Ostrov
ZUŠ Ostrov
zusostrov.cz

Výchovný koncert pro ZŠ a MŠ Horní
Slavkov
ZUŠ Horní Slavkov
www.zushslavkov.cz/aktuality-

Závěrečný koncert ZUŠ Horní Slavkov
ZUŠ Horní Slavkov
www.zushslavkov.cz

Zahájení kulturní sezóny Loket
ZUŠ Horní Slavkov
www.zushslavkov.cz
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Dětem s rodiči nabízí Dům dětí a mládeže v Sokolově společnou aktivní zábavu. V rámci Dne pro rodinu lze
vyzkoušet točení na hrnčířském kruhu, nakreslit si obrázek na téma Naše rodina, skládat a zdobit letadýlka
a vlaštovky a vyrobit si zvířátka z knoflíků, korálků a dalšího materiálu. V programu jsou zařazeny také různorodé
soutěže a nejedno společné sportovní vyžití. Děti a rodiče mohou vyzkoušet řadu činností, jako lezení na umělé
stěně, jízdu na koloběžkách či elektrokolech.

Koncert ZUŠ bandu při Základní umělecké škole Horní Slavkov na kolonádě ve Františkových Lázních.

Srdečně Vás zveme na výstavu Austrálie očima dětí výtvarného oboru ZUŠ Nejdek.

Koncert hlavního sboru Tachovského dětského sboru na kolonádě v Mariánských Lázních.

Srdečně Vás zveme na tvořivé odpoledne s dětmi v obecní knihovně Andělské Hory. Tématem bude: Výtvarná
práce – zažehlování voskovek.

Ve dnech 16. a 17. 5. 2014 se uskuteční v Chebu již čtvrtý ročník Free Fler Marketu. FF Market se bude tradičně
konat v prostorách kulturního centra Svoboda, které jsou nejmodernějšími prostory v Karlovarském kraji. Každý
ročník se ve velkém sále zúčastňuje více jak 30 prodejců světa Fler.cz. Kromě prodeje se můžete těšit na tvořivé
dílny – výrobu šperků, drátkování, plstění. Vyzkoušíte si i tanec NIA a těšit se na Vás bude vizážistka, kadeřnice
a masérka.

NÁZEV – POŘADATEL – WEB

Den pro rodinu
DDM Sokolov
www.ddmsokolov.cz

Kolonádní koncert ZUŠ bandu
ZUŠ Horní Slavkov
www.zushslavkov.cz

Jak vidím Austrálii
ZUŠ Nejdek
www.zusnejdek.cz

Kolonádní koncert TDS
Tachovský dětský sbor
www.zustachov.cz

Tvoříme s dětmi
Obec Andělská Hora
www.andelskahora.cz

Free Fler Market
Kulturní centrum Svoboda
www.kcsvoboda.cz

Karlovarský kraj
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Kurz kresby pod vedením oblíbeného lektora Otto Friedricha v Papírnách Cheb.

Kurz pod vedením Otto Friedricha, možnost vyzkoušení techniky suchý pastel, kresba, akvarel.

Kresba architektury – perspektiva budov
Papírna
www.facebook.com/papirnacheb?fref=ts

Krajina 3x jinak
Papírna
www.facebook.com/papirnacheb?fref=ts

Koncert orchestru Bona Nota na hradě Pecka. Na programu: František Benda, Antonio Lucio Vivaldi, Robert Woodcock, Georg Philipp Telemann, Giuseppe Torelli.

Senior-baby klub
Impuls Hradec Králové
www.impulshk.cz/clanky-tyden-umeleckeho-vzdelavani-a-amaterske-tvorby.html

Každé úterý odpoledne se v prostorách Impulsu Hradec Králové scházejí prarodiče se svými vnoučaty a pod vedením zkušených lektorů se věnují společné tvůrčí práci (výtvarné aktivity, divadlo, hudba, zpěv apod.). Smyslem
je zejména posílení mezigeneračních vztahů a zapojení seniorů do aktivního využívání volného času.

Mária Fulková: Kapitoly ze života. Koncep- Výstava kreseb a textilních objektů slovenské výtvarnice a vysokoškolské pedagožky doc. MgA. Márie Fulkové,
tuální textil
věnovaná ohlédnutí za dosavadní tvorbou i jejím posledním výsledkům.
UPM - Textilní muzeum
www.muzeumbn.cz/kalendar2014/

Koncert barokní hudby
Bona Nota
www.bonanota.cz/cz/ahome.php

Královéhradecký kraj (16 akcí)

Ve Františkánském kostele se bude konat představení pod názvem Intermezzo – poodhalíte s námi historii a podíváte se, jak mohla vypadat svatba dcery Jiřího z Poděbrad Zdeny s vévodou Albrechtem Saským. Ve 20 h – TUCET
– židovský, chasidský – 12 povídek dle výběru diváků. Zažijete neobvyklý divadelní zážitek spojující vyprávění
a živou hudbu. Obsah a děj představení se odvíjí od 12 povídek, předurčených kartami, které vytáhnou diváci.
Večer zakončíme hororovým čtením v knihovně kostela, tentokrát scénické čtení českých spisovatelů (Konstantin
Šindelář a Ondřej Neff) v podání herců Západočeského divadla v Chebu. V sobotu 23. 5. cca od 19 hodin se všechny kostely v Chebu otevřou návštěvníkům a nabídnou komentované prohlídky, koncerty, dílny pro děti, divadelní
představení. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní
kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady.

Noc ve Františkánském kostele
v rámci Noci kostelů
Kulturní centrum Svoboda
www.kcsvoboda.cz
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POPIS AKCE (zdroj: mapa aktivit na www.amaterskatvorba.cz)

Praktický seminář pro všechny zájemce, kteří se chtějí zdokonalit v práci se světlem před kamerou. Lektor: kameraman Marek Jícha, AČK, držitel Českého lva za kameru.

Interaktivní výstava nejen pro děti. Seznamte se s historií vývoje praček, žehliček, mandlů, či s mydlářským
cechem. Vyzkoušejte si praní pomocí valchy, obkreslete si obrázek na průhlednou fólii. Předem objednaná skupina
si může vytvořit ozdobný šátek tzv. australskou technikou nebo vytvořit dekorativní kolíček.

Práce s velkoformátovou kamerou – fotografický návrat o 100 let zpátky. Fotografická dílna, při níž budou účastníci
mít možnost pracovat s formáty od 6,5x9 cm do 24x30 cm a vyzkouší si techniku, která byla vyrobena v některých případech v 19. století. Bude příjemné poznat staré řemeslo a techniku, se kterou pracovali Josef Sudek nebo
František Drtikol.

Praktický fotografický seminář zaměřený na pochopení měnícího se rázu krajiny vlivem zásahu člověka. Lektoři
Doc. MgA. Josef Ptáček a MgA. Ivo Gil.

Kurz je určen především těm, kteří s fotografováním teprve začínají nebo těm, kdo si chtějí dokázat lépe poradit
s tvorbou hezkých a technicky kvalitních fotografií. Dozvíte se, jak fotoaparát vlastně funguje, k čemu jsou
jednotlivé funkce, režimy nastavení a vše si samozřejmě i vyzkoušíte v praxi. Kurz je rozdělen do 7 lekcí a budete
na něm potřebovat svůj digitální či analogový fotoaparát. Součástí kurzu bude práce s obrazem, jeho vznik, kompozice, světlo... Dozvíte se něco o historii fotografie a různých způsobech fotografování. Seznámíte se s procesem
digitální fotografie a následným zpracováním dat. Nedílnou součástí kurzu budou konzultace fotografií vlastní
tvorby.

NÁZEV – POŘADATEL – WEB

Svícení pro film a video
Impuls Hradec Králové
www.impulshk.cz/clanky-tyden-umeleckeho-vzdelavani-a-amaterske-tvorby.html

Ta naše Madla má radost z prádla
Městské muzeum Žacléř
www.zacler.cz/index.php?option=
com_content&view=article&id=
78&Itemid=205

Dřevěné fotografování aneb Velkoformátová fotografie
Impuls Hradec Králové
www.impulshk.cz/clanky-tyden-umeleckeho-vzdelavani-a-amaterske-tvorby.html

Ikonografie krajiny
Impuls Hradec Králové
www.impulshk.cz/clanky-tyden-umeleckeho-vzdelavani-a-amaterske-tvorby.html

Základy fotografování pro každého
Impuls Hradec Králové
www.impulshk.cz/clanky-tyden-umeleckeho-vzdelavani-a-amaterske-tvorby.html

Královéhradecký kraj
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Výstava obrazů – olejomaleb a jako doplněk do vitrín budou umístěny grafiky (suchá jehla).

Hudebně-literární přednáška o Erbenových baladách v díle A. Dvořáka se zaměřením na symfonickou báseň Holoubek. Po stručném připomenutí Erbenova a Dvořákova života a díla bude následovat umělecký přednes balady
a její literární a hudební rozbor. Závěrem zazní stejnojmenná symfonická báseň v provedení České filharmonie
(Václav Talich) se stručným odborným komentářem.

Atelier Petrlenka Vás zve na výstavu originálních šperků, keramiky a obrazů. Výstava bude zahájena vernisáží
spojenou s módní přehlídkou originální malované módy Kateřiny Hornychové-Baliharové. Dále budete mít možnost
zhlédnout průřez tvorbou Atelieru Petrlenka (originální šperk a keramika).To vše v Knihovně HK pobočka Malšovice.

Koncert orchestru Bona Nota v kostele sv. Jakuba v Jičíně v předvečer zahájení Valdštejnských slavností. Na programu: Vivaldi, Torelli, Telemann, Woodcock, Richter.

Přijďte se podívat na přehlídku dobových obrazů z 1. republiky s následující choreografií:
Obraz 1.: Kuchařky Anuše Kejřové tančí – vyjádření úcty k významné autorce kuchařských knih, která působila
v našem kraji;
Obraz 2.: Malé černé – v čem chodily ženy do divadla, na koncert a do kavárny v době 1. republiky;
Obraz 3.: Lázeňská promenáda – ukázka vybrané lázeňské garderoby v letech 1920 – 1940;
Obraz 4.: Jde se na ples/Velká společenská událost, ukázka plesových toalet a doplňků z doby 1. republiky.

Celkem pět vystoupení žáků tanečního oboru komponované jako celistvé taneční představení. Jak název napovídá,
tématem je v letošním roce Pouť. Kulisy vyrobili žáci a učitelka výtvarného oboru.

Týden otevřených dveří, ukázek, projekcí a workshopů v novém centru multimediálního vzdělávání v Základní
umělecké škole v Polici nad Metují. K vidění bude multimediální učebna vybavená počítači Apple, videostřižna
a televizní studio. WORKSHOPY V GRAFICE – dopolední programy pro školní kolektivy. JAK TO CHODÍ V GRAFICE
– zájemci o studium se mohou přijít podívat odpoledne do výuky. VERNISÁŽ V GRAFICE – představení výukového
centra pro širokou veřejnost.

Olejomalba – Eva Valterová
Městská knihovna Vamberk
www.knihovna-vamberk.cz

Erbenovy balady v symfonickém díle
A. Dvořáka: Holoubek
Knihovna města Hradce Králové-hudební
knihovna
www.knihovnahk.cz/

Vernisáž obrazů, šperku a keramiky
s módní přehlídkou a ochutnávkou vína
Atelier Petrlenka
atelier-petrlenka.webnode.cz

Koncert barokní hudby
Římsko katolická farnost Jičín
www.bonanota.cz/cz/ahome.php

Elegance 1. republiky
Obecní úřad Skalice
www.skalice.info

Melodická pouť
ZUŠ Melodie, s.r.o.
www.zusmelodie.cz

Týden v grafice (a multimédiích)
ZUŠ Police nad Metují
www.zuspolice.cz/aktuality-1/tydenvgrafice
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Orizuru /japonští papíroví jeřábi/ se slétnou do červenokostelecké Městské knihovny. Ve čtvrtek 22. května odpoledne vás Markéta Prouzová a Hana Nováková-Venzhöferová rády naučí tradiční japonskou skládanku z papíru – jeřába orizuru. Traduje se, že kdo složí 1000 takovýchto jeřábů, může si přát jedno přání, které se mu jistojistě splní.
Vezměte své blízké na procházku a přijďte se něco nového naučit. Výsledné skládanky si buď odnesete domů,
nebo je zavěsíte na „společný strom“ a budete tak spoluautoři výtvarné instalace, která bude krášlit knihovnu
v dalších týdnech.

Orizuru – japonští papíroví jeřábi
Městská knihovna Červený Kostelec
www.cervenykostelec.cz/kalendar-akci/201404-orizuru-japonsti-papirovi-jerabi-se-sletnoudo-cervenokostelecke-mestske-knihovny

Cyklus pořadů pro veřejnost v rámci projektu Rok české hudby, zaměřený na osobnosti Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka – průvodní slovo + hudební ukázky z tvorby jednotlivých autorů.
Cyklus pořadů proběhne v penzionu Žižkova a v penzionu Výšinka.

Pohádkový podvečer spadá do cyklu pohádkových podvečerů, které se konají jednou měsíčně pro rodiče s dětmi.
Vystoupí děti z literárně dramatického kroužku Turnovský Granátek, Loutkařský amatérský soubor Čmukaři a aktivně se zapojí i malí diváci. Tematicky zaměřeno na pohádky z děl O. Sekory a E. Petišky v rámci roku jejich výročí.

Velikáni české hudby
Městská knihovna Turnov
www.knihovna.turnov.cz

Pohádkový podvečer –
Z pohádky do pohádky
Městská knihovna Turnov
www.knihovna.turnov.cz

Land art s dětmi a pro děti
Semínko země
nazeleno.webnode.com

V rámci akce „Bambiriáda 2014“ – instalace přírodních „hnízd a pelíšků“, mandaly z přírodnin, fotodokumetace
land-artových aktivit dětských přírodních klubů Kořínek (Semily), Mraveniště (Kryštofovo Údolí) a dětského klubu
Agráček (Všeň).

Sborové setkání dětských pěveckých sborů v rámci Libereckého kraje. Jedná se o hudební pěvecký nesoutěžní
Jablonecký hudební festival
Městské divadlo Jablonec n. N. a Kruh přátel
festival. Každý sbor vystoupí v patnáctiminutovém programu, kde předvede repertoár, který nastudoval v průběhu
DPS Vrabčáci Jablonec n. N.
školního roku. V letošním roce bude zaměřen na českou hudební tvorbu – Rok české hudby.
www.divadlojablonec.cz/program/mestske-divadlo/jablonecky-hudebni-festival14

Regionální kolo přehlídky vypravěčů, umění vyprávět text vlastní či jiný ve čtyřech věkových kategoriích (od 6 do
18 let). V tomto 11. ročníku jsou vytvořeny zvláštní kategorie (okruhy) zaměřené na spisovatele E. Petišku, O. Sekoru a B. Hrabala, jejichž významná životní výročí si letos připomínáme. Vyprávění bude na motivy z jejich díla.

Čteme všichni, vypráví jen někdo – přehlídka vypravěčů
Městská knihovna Turnov
www.knihovna.turnov.cz

Liberecký kraj (18 akcí)

POPIS AKCE (zdroj: mapa aktivit na www.amaterskatvorba.cz)
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Workshop na téma: Malování a patinování archeologických reprodukcí; krátké seznámení s principy egyptské
malby a zobrazování.

Koncert laureátů soutěže.

Koncert žáků ZUŠ v malém sále ZUŠ Liberec.

Představení žáků literárně dramatického oboru proběhne ve velkém sále ZUŠ Liberec.

Velký koncertní sbor Iuventus, gaude! otevírá hudební sezónu 2014 v kostele sv. Anny. Akce se koná v rámci Roku
české hudby pod záštitou Soni Paukrtové, náměstkyně primátora statutárního města Jablonec nad Nisou.

Na náměstí Dr. Farského vystoupí klavíristé a další žáci ZUŠ v celoodpoledním programu. Na pódiu žáci zahrají
na koncertní křídlo.

Pásmo hudby ze známých filmových pohádek v podání Jabloneckého komorního orchestru.

Celoodpolední program na Mírovém náměstí v Jablonci nad Nisou. Hrají soubory ZUŠ v kombinaci s tanečními čísly
tanečního oboru. V rámci programu plánujeme pozvat hosta z nějaké okolní ZUŠ (velký orchestr, soubory...).

Malování archeologických reprodukcí
Nová Akropolis
www.akropolis.cz

Koncert vítězů ústředního kola Celostátní
soutěže ZUŠ České republiky ve hře na
smyčcové nástroje
ZUŠ Liberec
www.zusliberec.cz

Přehrávka hobojové třídy Zuzany Tipkové
ZUŠ Liberec
www.zusliberec.cz

S-HLEDÁNÍ žáků literárně dramatického
oboru ZUŠ Liberec
ZUŠ Liberec
www.zusliberec.cz

Zahrajte tu mou
Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou
www.zusjbc.cz

Klavír pod širým nebem
Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou
www.zusjbc.cz

Z pohádky do pohádky
Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou
www.zusjbc.cz

SHOW ZUŠ
Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou
www.zusjbc.cz
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V kostele sv. Prokopa v Jablonci nad Jizerou vystoupí nejlepší žáci hudebního oboru Základní umělecké školy
Jablonec nad Jizerou.

Dovolujeme si Vás pozvat na koncert žáků a učitelů hry na harfu z celé ČR v rámci 2. ročníku harfového festivalu
PRAH-A-HARP FESTIVAL. První část festivalu proběhne v Praze, a to v termínu 11. – 13. dubna 2014, druhá část se
uskuteční právě 25. 5. 2014 v ZUŠ Liberec.

Výstava loutek v Krkonošském muzeu v Jilemnici, otevřená mimo pondělí každý den, ve čtvrtek 22.5. navíc prezentace různých druhů loutek s možností praktického vyzkoušení.

Mrazivá, tak trochu vánočně laděná komedie, která zaručeně knokautuje Vaše bránice. Trevor a Nina jsou manželský pár z vyšší newyorské společnosti. On je prominentní gynekolog, ona majitelka a šéfkuchařka vyhlášené
italské restaurace. Jejich manželství však nelze pokládat za ideální – vlastně je to hotové peklo na zemi, se kterým
nelze jen tak skoncovat. Může za to předmanželská smlouva, jenž je drsnější než pravidla amerického fotbalu: ten
z manželů, který podá návrh na rozvod, přijde o veškerý majetek, který tak automaticky připadne tomu druhému.
Jsou Vánoce a Trevor s Ninou pořádají svůj tradiční vánoční večírek. Jedinými pozvanými hosty jsou Imelda a Artur
– poněkud výstřední manželé a jejich jediní skuteční kamarádi. Imelda je věštkyně s vlastním televizním pořadem
a Artur učí historii a dějiny USA na vysoké škole. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že půjde o dost nudnou
párty, jenže to by ona předmanželská smlouva nesměla obsahovat maličký dodatek: ten z manželů, který prokáže
tomu druhému nevěru, může požádat o rozvod a všechen majetek mu přitom zůstane. Vánoční večírek se tak
promění v rozvodové bitevní pole, kde se bojuje zbraněmi nejtěžšího kalibru, a kde vítěz může být jen jeden...
Komedie z pera dvou mladých autorů, která dokazuje, že divák se může v divadle bavit nepřetržitě po dobu
devadesáti minut.

Zveme Vás na pohádkové divadelní představení „Černobílé štěstí“ nastudované s divadelním dorostem DS J. J. Kolár Poniklá k 150. výročí založení spolku.

NÁZEV – POŘADATEL – WEB

Koncert žáků hudebního oboru ZUŠ Jablonec nad Jizerou
Základní umělecká škola jablonec nad Jizerou
zus.jablonec-krkonose.cz

Koncert žáků a učitelů hry na harfu
(PRAH-A-HARP FESTIVAL)
ZUŠ Liberec
www.zusliberec.cz

LOUTKY Z ŘÍŠE LOUTEK
Říše loutek Praha
www.riseloutek.cz

Když se zhasne
Divadelní soubor Tyl Slaná
dstylslana.webnode.cz/news/tyden-umeleckeho-vzdelavani-a-amaterske-tvorby-zve-na-reprizu-nasi-uspesne-komedie

Divadelní představení
„Černobílé štěstí“
DS J. J. Kolár
kolar.ponikla.cz/?page=repertoar#cernobile

Liberecký kraj
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V rámci hudebního festivalu „Setkání cimbálových muzik valašského království“ bude otevřená soutěžní výstava
kreseb žáků frenštátských škol s udělením věcných odměn vítězným pracím.

Každoroční prezentace žáků výtvarného oboru ZUŠ, kteří končí první sedmiletý stupeň.

Vystoupení žáků, kteří ukončují první nebo druhý stupeň ve hře na hudební nástroje.

Vystoupení žáků a absolventů pobočky ZUŠ Háj ve Slezsku ve Štítině.

Vystoupení žáků ZUŠ Háj ve Slezsku – pobočky Hrabyně.

Vystoupení žáků a souborů ze třídy Anny Škrobánkové, učitelky ZUŠ V. Vančury Háj ve Slezsku.

Koncert žáků ZUŠ V. Vančury Háj ve Slezsku – pobočky Pustá Polom a pěveckého sboru Nota při ZŠ Pustá Polom.

Absolventská výstava
ZUŠ V. Vančury Háj ve Slezsku
www.zushaj.cz

Koncert absolventů ZUŠ
ZUŠ V. Vančury Háj ve Slezsku
www.zushaj.cz

Koncert žáků ZUŠ
ZUŠ V. Vančury Háj ve Slezsku
www.zushaj.cz

Májový koncert žáků
ZUŠ V. Vančury Háj ve Slezsku
www.zushaj.cz

Májový podvečer s akordeonem
ZUŠ V. Vančury Háj ve Slezsku
www.zushaj.cz

Společný koncert
ZUŠ V. Vančury Háj ve Slezsku
www.zushaj.cz

Kopřivnická Bedna
Nepostupová přehlídka dětského, studentského a jinak mladého divadla.
Údivadlo – divadelní společnost DDM Kopřivnice
www.ddmkoprivnice.cz/udivadlo/koprivnicka
-bedna/

Soutěž kreseb žáků frenštátských škol
Město Frenštát pod Radhoštěm
www.cimbalovemuziky.cz

Moravskoslezský kraj (29 akcí)
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Tvořivá dílna proběhne 21. 5. 2014. Akce je určena pro děti od 3 do 11 let. Děti si vyrobí z připraveného materiálu
různé květiny a zvířátka. Bude připravena i krátká soutěž.

Tvořivá dílna – Květiny a zvířátka pro děti
Městská knihovna Frenštát p. R.
www.knihovnafrenstat.cz/akce/archiv2

„Vzal jsem do ruky kámen a našel v něm čáry života“ – beseda spojená s výstavou kreseb p. Petra Korče. Autorovou tvorbou ožívá kámen a stává se součástí lidských osudů, vklíněných do malbou ztvárněných hradů a zámků.

Interaktivní beseda pro děti na motivy stejnojmenné knihy Pavla Šruta o významu přátelství.

Výtvarná dílna – malujeme a vyrábíme s dětmi pohádkové bytosti z knih, co známe.

Hrady a zámky v ČR
Knihovna Vítkovice
cms.kmo.cz/www/cl-900/46-vitkovice

Pan Kdybych hledá kamaráda
Knihovna Vítkovice
cms.kmo.cz/www/cl-900/46-vitkovice

Od pondělí do pátku malujeme pohádku
KMO, příspěvková organizace,
pobočka Hladnovská 49
cms.kmo.cz/www/cl-900/50-hladnovska

Loutky v knihovně – Fasfuňákovy pohádky Loutkové představení Davida Velčovského pro žáky 1. stupně ZŠ.
knihovna Přívoz
cms.kmo.cz/www/cl-900/47-privoz

Sólový buben djembe a basové bubny kencereni, sangban a dundun jsou lidovými nástroji národa Mandeng
ze západní Guinei v západní Africe. Pro jejich krásnou rytmickou melodičnost a nenáročnou techniku hraní si tyto
nástroje dnes oblíbilo mnoho lidí na celém světě. Na tomto workshopu si osvojíme správnou techniku hry a cítění
rytmu a naučíme jeden tradiční rytmus a píseň. Kurz je určen pro všechny bubnovací nadšence i bez předchozích
hudebních zkušeností.

Workshop bubnování na djembe a basové
bubny
Pavel Nowak
www.soro.cz

Slavnostní koncert ZUŠ Bedřicha Smetany 20. května 2014 se ve velkém sále Městského domu kultury v Karviné-Novém Městě uskuteční tradiční Slavnostní
v Karviné
koncert žáků školy. Na koncertě se představí žáci hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru.
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany,
Karviná-Mizerov, přísp. org.
www.zus-karvina.net/
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Tvořivá dílna, inspirovaná Dnem matek a poezií k této příležitosti. Vyrábíme srdce všeho druhu. Poezii se meze
nekladou.

Tvořivá dílna: vyrábíme vázy všech velikostí pro květiny a pro radost. Možná je i nově pojmenujeme, protože
si rádi hrajeme se slovíčky.

Tvůrčí dílna: co si nakreslíme a namalujeme, to si zalaminujeme a vystavíme v naší Galerii na plotě... Ani déšť
nám nevadí!

Vystoupení žáků LŠU Edvarda Runda v knihovně.

Režisérka si nerozumí s autorem, autor nerozumí sám sobě, herci si nerozumějí mezi sebou, nic nefunguje, jak
má... A s každým dalším dnem stoupá nervozita, protože premiéra se nezadržitelně blíží... Humorný pohled za
oponu malého oblastního divadla na pozadí zkoušení nové (avšak zatím nedopsané) hry.

Pohádka pro děti od 5 let na motivy scénáře Stanislava Filipa, upravil Petr Sutorý.
Účinkuje: divadelní soubor Harlekýn.

Kytarista Jiří Meca připravil pro žáky a rodiče ZUŠ výchovný koncert.

Terapie loutkou jsou zážitkové arteterapeutické a edukační dílny s loutkami a materiálem, které jsou určeny především dětem se speciálními potřebami, s mentálním či fyzickým handicapem, ohroženým sociálním vyloučením.
Lektoři dílen využívají metod dramatické výchovy a loutkářských technik pro aktivní zapojení dětí do tvořivé hry
a nenásilnou formou je tak vzdělávají.

Srdíčko pro maminku
KMO, příspěvková organizace, pobočka Radvanice
cms.kmo.cz/www/cl-900/52-radvanice

Vázičky pro matičky (a šroubky)
KMO, příspěvková organizace, pobočka Kunčičky
cms.kmo.cz/www/cl-900/51-kuncicky

Uvězněná fantazie
KMO, příspěvková organizace, pobočka Michálkovice
cms.kmo.cz/www/cl-900/53-michalkovice

Koncert nejen pro maminky
KMO, příspěvková organizace, pobočka Michálkovice
cms.kmo.cz/www/cl-900/53-michalkovice

Divadelní komedie
Městský dům kultury Karviná
www.medk.cz

Loupežnická pohádka
Městský dům kultury Karviná
www.medk.cz

Kytara v průběhu staletí
ZUŠ V. Vančury Háj ve Slezsku
www.zushaj.cz

Terapie loutkou
THeatr ludem
www.theatrludem.cz
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Loutkování je tvořivá dílna určená hlavně dětem v mateřské škole, dětem školou povinným, která se zaměřuje
na rozvíjení kreativity, výtvarných dovedností, estetického cítění, hravosti a řemeslné zručnosti při tvorbě a částečně také při animaci (vodění) jednoduchých plošných loutek. Účastníci se naučí vyrábět jednoduché papírové
domácí loutkové divadlo (plošné loutky na špejli, jednoduché kulisy, loutkové divadlo), které si odnesou s sebou.

Dílna seznamuje žáky na základě konkrétního příběhu dvanáctiletého židovského chlapce Ludvíčka, inspirovaného
povídkou Arnošta Lustiga a autentickými obrázky namalovanými židovskými dětmi v koncentračním táboře, se
závažnými tématy, jakými jsou holocaust a rasová nesnášenlivost.

Cílem projektu je rozšíření povědomí u pedagogů a pedagogických pracovníků mateřských školek a 1. a 2. tříd
I. stupně ZŠ o loutce jako edukačním, respektive výchovném prostředku a vzdělávacím nástroji, který může být při
výuce nástrojem komunikačním, motivačním, adaptačním, sloužícím k udržení pozornosti, podporujícím kreativitu,
myšlení, spolupráci, emocionální kultivaci a rozvíjejícím klíčové kompetence žáků k učení, k řešení problémů,
komunikativní, sociální, pracovní a personální.

Výstava výtvarného oboru a koncert hudebního oboru ZUŠ, komentované prohlídky zámku, hudební vystoupení
MŠ a ZŠ, divadelní představení, renesanční tance s hudbou, rukodělné dílny, historický fotoateliér, setkání kulturní
veřejnosti.

Festival Poodří Františka Lýska se svým pojetím vyznačuje jedinečností – spojuje hudebně-pěvecký a folklorní
odkaz Františka Lýska, stává se integrujícím článkem pro vytvoření kulturního mikroregionu Poodří, tedy oblasti,
která se vyznačovala a vyznačuje bohatým kulturním a společenským děním.

Loutkování aneb s loutkami hraní
THeatr ludem
www.theatrludem.cz

Ludvíček
THeatr ludem
www.theatrludem.cz

Loutka jako nástroj vzdělávání
THeatr ludem
www.loutka.info

Zámecká slavnost
ZUŠ Bílovec, ZŠ Komenského Bílovec
www.zusbilovec.cz/akce-skoly/zamecka-slavnost-2014

Festival Poodří Františka Lýska –
11. ročník
Občanské sdružení Festival Poodří Františka
Lýska
festival-poodri.cz

Workshopy v Národním divadle moravsko- Během týdne uměleckého vzdělávání proběhnou v Národním divadle moravskoslezském, ale také na základních
slezském
školách Moravskoslezského kraje workshopy k inscenaci NDM Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť pro žáky
Ateliér pro děti a mládež při NDM
a studenty a dále také prohlídky divadelního zákulisí pro školy i volnočasové organizace. Workshopy k inscenacím
www.ndm.cz/cz
i další vzdělávací aktivity pro děti a mládež patří ke stálé nabídce NDM.

POPIS AKCE (zdroj: mapa aktivit na www.amaterskatvorba.cz)
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Celodenní taneční soutěž – přehlídka ve stylech disco dance, street dance, street show, disco show, show dance,
parketové kompozice pro děti, mládež i dospělé.

DANCE EVOLUTION
Středisko volného času ATLAS a BIOS,
Přerov
www.svcatlas-bios.cz

Národní soutěž a výstava amatérské
fotografie
NIPOS, SČF
www.scf.cz
www.nipos.cz

V termínu 10. – 11. května 2014 se koná ve Svitavách již 34. ročník soutěže amatérské fotografie. Každoročně se
soutěže zúčastní více než stovka amatérských fotografů a desítka fotoklubů. Zúčastnit se mohou všichni fotografové, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol představit to
nejlepší, co se v posledním roce zrodilo na celostátní úrovni.

21. květen bude pro nás prvním pokusem Divadla ve výchově. Literární předlohou je Pohádka o smutné továrně
od Radovana Lipuse a Davida Vávry. Před představením si diváci-žáci projdou dílnou na téma předlohy, následovat bude Divadlo poezie a nedílnou součástí bude i závěrečná diskuze o nutnosti všímat si v našich městech
opuštěných budov a o možnostech, jak se dají využít. Cílová skupina jsou žáci 4. – 5. tříd. Celý program připravili
žáci základní umělecké školy.

Divadlo ve výchově – Pohádka o smutné
továrně
Základní umělecká škola Uničov
www.zusunicov.cz

Pardubický kraj (11 akcí)

Literárně-dramatický obor ZUŠ připravil představení, které 20. května zahraje pro školy a 21. května pro veřejnost. Volně jsme se inspirovali knihou Koho vypijou lišky od Lidmily Kábrtové. Příběh o holčičce, která se narodila
v nelehké době a jejím životním úkolem je nalézt svou osobní sílu, aby zvítězila nad „liškami“, které mohou mít
nejrůznější podobu.

Koho vypijou lišky
Základní umělecká škola Uničov
www.zusunicov.cz

Měření času od historie po dnešek. Výstava rozmanitých druhů hodin u příležitosti Roku času v Lipníku nad
Tikající krása
Městská knihovna Lipník nad Bečvou a Muzeum Bečvou.
Komenského v Přerově
www.mek-lipniknb.cz/tikajici-krasa

Smyslem přehlídky není soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání
zkušeností. Měla by být povzbuzením pro sbormistry a příjemnou sváteční událostí pro děti. Celostátní přehlídka
bude mít výrazně pracovní charakter a bude koncipována jako výběr nejzajímavějších vystoupení ze všech krajů
ČR. I když přehlídka klade důraz na školní sbory, jejím záměrem je umožnit rovněž setkání širšího spektra dětských
pěveckých sborů, tj. např. sborů ZUŠ, DDM, přípravných oddělení koncertních sborů apod.

XXIV. Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů
NIPOS-ARTAMA a MKZ Uničov
www.nipos-mk.cz

Olomoucký kraj (5 akcí)
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Celodenní kulturní slavnost, na které vystupují folklorní soubory, oddělení místní ZUŠ, ukázky koní, lidový jarmark.

Koncert k 10. výročí založení souboru.

Koncert absolventek hudebního oboru Základní umělecké školy Svitavy ze třídy Mgr. Dany Pražákové.

Absolventský koncert žáků I. stupně hudebního oboru ZUŠ Králíky.

Hudebně-literární akce pardubického (také seniorsko-amatérského) básníka a skladatele Jana Kratochvíla. V programu vystoupí v rámci letos své pětadvacetileté koncertní činnosti dětský pěvecký sbor CARMINA Pardubice
a dvě seniorské amatérské trampské skupiny FAJADO Chrudim a Půl-Ka Choceň. Součástí akce bude křest nové
knížky Jana Kratochvíla s názvem Táboráku plápolej, určené mládeži.

Tanečně-hudebně-výtvarně-divadelní koláž amatérských seskupení.

Zveme Vás na vystoupení žáků literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy Pardubice-Polabiny.
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8. Slatiňanské pozastavení
Formani Slatiňany
formani.wz.cz

Formani – výroční koncert
Formani Slatiňany
formani.wz.cz

Absolventský koncert pěvecké třídy
Mgr. Dany Pražákové
Základní umělecká škola Svitavy
www.zus.svitavy.cz

Koncert absolventů hudebního oboru ZUŠ
Králíky
ZUŠ Králíky
www.zuskraliky.cz

Melodie jara
OS CARMINA Pardubice
carmina.8u.cz

Sejdeme se všichni na jednom jevišti
Malá scéna Ústí nad Orlicí
www.msuo.cz

Velké prádlo
ZUŠ Pardubice-Polabiny
www.zuspardubice.cz

Pardubický kraj
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Komorní výstava linorytů z deníku německé umělkyně Elsi Kyncl, který v roce 1950 věnovala svým rodičům k Vánocům. Výstavu doplňují frotáže, které vytvořili žáci VO z linorytových matric Elsi Kyncl.

Elsi Kyncl: Deník 1950
ZUŠ Pardubice-Polabiny
www.zuspardubice.cz

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň a Krajský kruh mládeže Horní Franky
pořádají v rámci projektu KULTURJAM kontaktní seminář pro mladé kapely, hudební seskupení, folklorní a taneční
soubory, mladé animátory, filmové tvůrce a pro pracovníky s dětmi a mládeží v ZUŠ, DDM aj. Náplní semináře
bude seznámení se strukturou práce s dětmi a mládeží v kulturní oblasti v Horních Francích, v Plzeňském a Karlovarském kraji a s možnostmi setkání a společné tvorby. Seminář je určen zvláště těm, kteří chtějí navázat kontakt
s konkrétním kulturním seskupením na opačné straně hranice a uspořádat v rámci projektu KULTURJAM společnou
akci, vystoupení či koncert na jednom i vícero místech v podporovaných regionech.

Divadelní představení v divadle Dialog Plzeň amatérského souboru Chlupatej kaktus. Sven by chtěl být normální
a balit holky. Anna už šest let chodí s Filipem, který se pořád učí. Jule pořád tvrdí, že je úplně v pohodě, dokonce
že jí vůbec nevadí, že se Lili vyspala s Dariem, s nímž Jule kdysi chodila. Lili ho možná miluje stejně jako svoje
studium psychologie. A Dariovi je to všechno jedno... Všichni jsou pořád „připojeni“, tak proč se cítí tak sami?
Láska, touha, večírky, bezstarostnost, přetvářka – pět pohledů na svět očima současných vysokoškoláků, kteří jsou
zapleteni do vlastního pokusu dospět.

V rámci akce Noc kostelů 2014 zveme všechny na komentovanou prohlídku krásného novorománského kostela
Proměnění Páně, po kterém bude následovat koncert pěveckého a chrámového sboru Velkobor.

KULTURJAM
Tandem Plzeň a Krajský kruh mládeže Horní
Franky
www.kulturjam.eu

Oblíbenci
soubor Chlupatej kaktus
www.divadlodialog.cz/predstaveni/oblibenci

Komentovaná prohlídka kostela
a koncert v Žihobcích
Římskokatolická farnost a obec Žihobce
www.zihobce.eu

Plzeňský kraj (23 akcí)

Litomyšlský symfonický orchestr Vás zve na vokálně-instrumentální koncert ve Smetanově domě uspořádaný
v rámci Roku české hudby. Vokální složku zastoupí sbory Smetana Hradec Králové, Bendl Česká Třebová, Vlastimil
Litomyšl a mužský sbor Litomyšl.
Sólisty jsou: Lucie Hájková (Národní divadlo Praha), Václava Krejčí Housková, Dušan Růžička a David Szendiuch.
Na programu je A. Dvořák – Stabat Mater, oratorium pro sóla, sbor a orchestr.

Koncert v rámci Roku české hudby
Litomyšlský symfonický orchestr
www.nflso.cz

Taneční seminář M. Kinsky
Taneční seminář v rámci Multikulturního týdne, který povede Marie Kinsky.
Taneční soubor Xanada
www.xanada.cz/tanec-a-feldenkraisova-metoda
-s-marii-kinsky-z-francie
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Kurz nabídne svým účastníkům procvičení technik projevu, poskytne praktické rady, využije příkladů a humoru,
bude hledat odpověď na otázku, jak vést dialog a v neposlední řadě se účastník kurzu dozví mnohé o schopnostech argumentace.

Městské muzeum ve Zbiroze Vás srdečně zve na výstavu obrazů a plastik rokycanského mladého tvůrce Jaroslava
„Vosáka“ Vozky, která se bude slavnostně zahajovat v pátek 25. dubna 2014. Jaroslav „Vosák“ Vozka připravil
výběr z tvorby od roku 1997 ke svým 33. narozeninám. V jeho tvorbě se promítají styly kubismu, PopArtu, kombinované i perforované malby. K vidění bude právě symbolicky 33 děl, zejména olejomaleb a plastik. Jste srdečně
zváni na vernisáž i po celou dobu trvání výstavy až do 18. května 2014.

Vojna hlavně smutná (100 let od I. světové války). V rámci cyklu Muzea a 20. století AMG ČR pro rok 2014, kampaň – „Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války“.

Výstava ve vstupních prostorách muzea k 60. výročí od úmrtí hudebního skladatele Václava Vačkáře, autora
známé skladby Vzpomínka na Zbiroh.

Přijďte se podívat na festival hudebních a pohybových souborů ZUŠ!

Divadelní představení taneční skupiny Paprsek v Komorním divadle v Plzni. Ve svém vystoupení chtějí tanečnice
představit svou tvorbu za poslední dvě sezóny široké veřejnosti v krásném uměleckém divadelním prostředí.
V choreografiích je vidět rozmanitnost, radost z pohybu, energie a vitalita a vše je protkáno zamyšlením nad vším,
co nás v dnešní době obklopuje. Jednotlivá vystoupení spojují v tanci všechny věkové kategorie od nejmenších
tanečnic (od 3 let) do dospělosti.

Divadlo pro děti, které je vtáhne do světa obyvatel lesního království a jejich péče o přírodu. Představení je spojeno se soutěžním programem zaměřeným na ekologickou výchovu.
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Kurz praktické rétoriky
Nová Akropolis
www.akropolis.cz

Výstava obrazů a plastik Jaroslava „Vosáka“ Vozky
Městské muzeum ve Zbiroze
www.zbiroh.cz/kultura/muzeum

Češi v I. světové válce
Městské muzeum ve Zbiroze
www.zbiroh.cz/kultura/muzeum

Obaly a tituly skladeb Václava Vačkáře
Městské muzeum ve Zbiroze
www.zbiroh.cz/kultura/muzeum

Hudební slavnosti Vačkářův Zbiroh –
21. ročník
Sdružení Vačkářův Zbiroh
www.vackaruvzbiroh.cz

Společnou cestou
Talentárium o.s. – taneční skupina Paprsek
www.talentarium.cz/paprsek/cz

Malá víla
Nová Akropolis
www.akropolis.cz

Plzeňský kraj
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Tvůrčí dílna zaměřená na výrobu divadelních masek. Každý účastník si vyrobí a odnese svou originální škrabošku.

Festival FOLLOW ME je křesťanský multižánrový hudební festival. Jedná se o jednodenní akci, která si prožije
svůj první ročník, hudba a Boží slovo bude hlavním bodem festivalu, také si přejeme, aby zde bylo místo setkání,
radosti a povzbuzení.

Neformální vystoupení dětského kroužku moderního tance – Vertikála ve Spirále – výsledek nácviku choreografie
Divoch/Divoška.

Zdroje inspirace v taneční tvorbě a v pohybovém divadle je cyklus tvůrčích setkání, jejichž hlavním tématem je
objevení inspiračních zdrojů, seznámení se s technikou a cvičeními, jak se zdroji inspirace nakládat a jak je využívat k vlastní tvorbě. Workshop je vhodný pro všechny, kteří se vyjadřují tělem a hledají cestu k autorské tvorbě,
či oživení vlastní cesty, tedy jak pro tanečníky, performery, herce, ale i pedagogy pohybových a dramatických
oborů, také učitele mateřských a základních škol.

Jak si vyrobit vlastní masku?
Nová Akropolis
www.akropolis.cz

Festival Follow ME
Jan Duchoslav
www.ffme.cz

Taneční kroužek Vertikála – vystoupení
Katka Štětková
www.prostorspirala.cz

Zdroje inspirace v taneční tvorbě
a pohybovém divadle
Check Point Art o.p.s.
www.prostorspirala.cz/dilny-cpa

Výstava žákovských výtvarných prací na téma „Hudba v nás a kolem nás“ – instalovaná v prostorách ZŠ. Výstava
bude pokračovat do konce května a bude završena Letním koncertem ZŠ Koloveč.

Koncert operních pěvců divadla J. K. Tyla pro veřejnost a žáky ZUŠ Tachov. Pořádá MKS a ZUŠ Tachov.

Hudba v nás a kolem nás
Základní škola Koloveč
www.kolovec.cz/zs_kolovec/home1/hlavn_str.
htm

Toulky po českých a světových operách
a operetách
MKS a ZUŠ Tachov
www.zustachov.cz

Slavnostní koncert ZŠ ulice Míru Rokycany Slavnostní koncert ZŠ ulice Míru Rokycany, který se koná ku příležitosti oslav 115. výročí založení školy, spojený
ZŠ ulice Míru Rokycany
s výstavou prací žáků a historických materiálů o základní škole.
www.zsulmirurokycany.cz

Divadlo představující klasický příběh lásky Duše a Amora známý ze starověkého Říma. Ztvárnění je kombinací
hraného a stínového divadla.

Příběh o Duši
Nová Akropolis
www.akropolis.cz
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Žákovský koncert žáků hudebního oboru ZUŠ Tachov, která poskytuje umělecké vzdělávání i v Boru u Tachova.
Vystoupení žáků pro rodiče a veřejnost.

Vystoupení žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ Tachov pro děti ze ZŠ a MŠ v prostorách divadelního sálu ZUŠ
Tachov.

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Tachov u příležitosti akce Noc kostelů.

Vystoupení Tachovského dětského sboru v rámci oslav výročí založení firmy Rotarex Tachov.

Dobročinný koncert smíšeného pěveckého sboru Hlasoň ze Strakonic na podporu opravy hradního kostela.

Koncert žáků ZUŠ Tachov – MPV Bor
ZUŠ Tachov
www.zustachov.cz

Divadelní vystoupení pro žáky ZŠ a MŠ
ZUŠ Tachov
www.zustachov.cz

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
Tachov
ZUŠ Tachov
www.zustachov.cz

Koncert Tachovského dětského sboru
Rotarex Praha – Tachov
www.zustachov.cz

Hlasoň na Rabí
Rosa – Rabský okrašlovací spolek
www.hlason.cz

31. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance.

Koncert se koná u příležitosti 50. výročí založení mladoboleslavského komorního orchestru a je zařazen do národního festivalu.

Kutná Hora 2014
NIPOS-ARTAMA a MTD
www.artama.cz

Národní festival NKST – 2. etapa
NIPOS-ARTAMA
www.nipos-mk.cz/?cat=42

Středočeský kraj (18 akcí)

POPIS AKCE (zdroj: mapa aktivit na www.amaterskatvorba.cz)
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10. ročník festivalu malých amatérských i profesionálních dechových orchestrů. Vystoupí Mělničanka, Táboranka,
Maguranka a Krajanka.

Tradiční koncert pěveckých sborů, konkrétně dvou oddělení DPS Zábojáček při ZUŠ Sedlčany a 2. ZŠ Propojení
Sedlčany, dále smíšený pěvecký sbor Záboj.

Prezentace celoročního projektu žáků ZUŠ Sedlčany „Předávání českého kulturního dědictví“. Koná se v Kulturním
domě Josefa Suka. Ačkoliv se jedná o první prezentaci projektu široké veřejnosti, žáci vystupují již potřetí – dvě
předchozí představení, jež proběhnou rovněž v KDJS, jsou určena žákům MŠ a nižším ročníkům ZŠ.

10. Vtelenská dechparáda
Umělecká agentura BRIVA
www.krajanka.cz

Sedlčanská vonička
ZUŠ Sedlčany a KDJS
www.zus-sedlcany.cz

Jarní Ťukání
ZUŠ Sedlčany
www.zus-sedlcany.cz

Základní umělecká škola Černošice pořádá pravidelně koncerty, kde se prezentují žáci obvykle hudebního oboru.
V rámci květnového koncertu se ovšem představí všechna oddělení ZUŠ, tj. oddělení hudební, taneční i výtvarné.
Můžete se těšit na skvělé hudební kusy, vystoupení Folklorního souboru Pramínek, který působí v rámci tanečního
oboru – výuky lidového tance, a také na výstavu černošických výtvarníků.

Sborový koncert v Ledčicích.

Koncert žáků ZUŠ Černošice
ZUŠ Černošice
www.zuscernosice.cz

Jarní koncert v Ledčicích
obec Ledčice
www.ledcice.cz

XV. Poberounský folklorní festival – Staro- STAROČESKÉ MÁJE jsou tradiční lidovou oslavou spojenou s měsícem květnem. Spolek Naše noviny – nezávislý počeské máje 2014
berounský občasník jim před patnácti lety dal formu folklorního setkání/festivalu, který se koná v průběhu celého
Obecní úřad Lety, Naše noviny
května v několika obcích i městech poberounského, resp. podbrdského kraje. Samozřejmostí je bohatý doprovodný
program zahrnující pobožnosti, vystoupení jiných než folklorních souborů, ceremoniály žádání o právo, stylové
www.nasenoviny.net/?own=j
jarmarky, kácení májky, taneční zábavy atd.

Festival sborového zpěvu „Otevřená zahrada“ je jednodenní, nesoutěžní přehlídka amatérských a poloprofesionálních pěveckých sborů z Prahy a Středočeského kraje, pořádaná ve spolupráci smíšeného pěveckého sboru
Scandula a místní evangelické farnosti. Tématem šestého ročníku festivalu bude hudební procházka Evropou
a posluchači budou mít možnost během odpoledne slyšet tyto sbory: Carillon (písně židovské a romské), Byzantion
(hudba východní Evropy), Klenota (anglická sborová tvorba), Chorus Minor (slovenská sborová tvorba), Pueri Gaudentes (česká sborová tvorba), SPUK (švédský studentský sbor), Scandula (spolu se slovenským sborem zazpívá
na závěr akce Missu Brevis Zdeňka Lukáše pod taktovkou švédského dirigenta Alexandra Einarssona). Přehlídku
doplní vystoupení šansoniérky Cécile da Costa, dopolední taneční workshop s Terezou Indrákovou a odpolední
výtvarná dílna pro děti.

Festival sborového zpěvu „Otevřená
zahrada“
Scandula, o.s.
scandula.cz/festival-otevrena-zahrada
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Oslava Dne rodin – venku i uvnitř Centra volnočasových aktivit, knihovna ve spolupráci s mateřským centrem
připraví společné výtvarné tvoření a hraní i s kulturním programem a soutěžemi.

V prostorách knihovny budou vystaveny výtvarné práce z domácí dílny místních občanů.

Mladší žáci ZUŠ Mladá Boleslav hrají pro děti z mateřských škol. Koncerty doplněné o výstavku výtvarného oboru
ZUŠ.

Součástí výstavy jedné z osobností města budou fotografie a portréty Eduarda Petišky a výtvarné práce dětí
základních škol v Čelákovicích inspirované knihami autora.

Mimořádné sobotní veřejné čtení, výtvarné dílny, hudební vystoupení žáků ZUŠ Příbram z nám. TGM a divadelní
představení pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký loutkoherecké skupiny Klubu DD.

Tradičně festival připravuje a organizačně zajišťuje místní divadelní spolek Kruh ve spolupráci s kulturním
střediskem. Letošní nabídka je opět velmi atraktivní, vystoupí divadelní soubory ze Staré Huti, Čenkova, Bystřice
u Benešova, Žebráku a nebude chybět ani domácí soubor Kruh.

Srdečně Vás zveme na představení COMMEDIA FINITA, divadelní komedii o slavné zpěvačce Emě Destinnové –
očima čtyř různých žen.

NÁZEV – POŘADATEL – WEB

Hraje si celá rodina
Knihovna Dr. E. Bořického Milín a MC Milínek
knihovnamilin.cz

Výstava ručních výtvarných výrobků
Knihovna Dr. E. Bořického Milín a MC Milínek
knihovnamilin.cz

Koncerty pro MŠ Putování za písničkou
ZUŠ Mladá Boleslav
www.zusmb.cz/

Výstava k 90. výročí narození spisovatele
Eduarda Petišky
Městská knihovna Čelákovice
knihovna.celakovice.cz

Sobotní hrátky
Knihovna Jana Drdy
www.kjd.pb.cz/archiv/382-dopoledne-plne-her

IX. divadelní festival ochotnických souborů Dobříš
Divadelní soubor Kruh Dobříš, Divadelní spolek
Kruh, Kulturní středisko Dobříš
www.kddobris.cz

Divadelní představení COMMEDIA FINITA
Divadlo na vísce Hořovice
www.mkc-horovice.cz/divadloviska.html

Středočeský kraj
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Výstava kresby, malby a digitální tvorby s výkladem učitele.

Výstava kresby, malby a digitální tvorby
ZUŠ Harmony
www.zus-harmony.cz

Koncert hudebních oborů ZUŠ Duchcov, ZUŠ Teplice, ZUŠ Dubí, ZUŠ Krupka a ZUŠ Bílina.

Koncert žáků pěveckého oddělení tř. uč. Barbory Šámalové.

Dopolední tvoření pro rodiče s dětmi. Výroba chřestidel, dešťových holí, čaring ze skořápek, klacíků a dřívek.

Malá výstava výrobků a obrázků z celoročních výtvarných kurzů pro děti, dospělé a seniorky v Městské knihovně
Děčín. Na chodbě v 1. patře MěK.

Závěrečné vystoupení absolventů 1. a 2. stupně základní umělecké školy Varnsdorf.

Jedná se o tvořivou dílnu, která je zaměřena na různé výrobky z patchworku.

Společný koncert ZUŠek okresu Teplice
ZUŠ Duchcov
www.zusikduchcov.cz

Muzikálové odpoledne
ZUŠ Duchcov
www.zusikduchcov.cz

Výroba přírodních hudebních nástrojů
MěK Děčín
www.dcknihovna.cz

Výstava výtvarných kurzů v Městské
knihovně
MěK Děčín
www.dcknihovna.cz

Absolventský koncert ZUŠ Varnsdorf
ZUŠ Varnsdorf
www.zusvarnsdorf.cz

Tvořivé ručičky
Městská knihovna Litvínov
www.knihovna-litvinov.cz

Ústecký kraj (18 akcí)

Vystoupí 4 oddělení Dětského pěveckého sboru Sluníčko Kladno – Předškoláci, Berušky (děti z 1. třídy), Pidisluníčko
(děti ze 2. a 3.třídy) a Malé Sluníčko (děti ze 4. a 5. třídy). Zazpívají jarní kytičku lidových a umělých písní.

Májový koncert pěveckých sborů ZŠ Moskevská Kladno
ZŠ Moskevská
www.5zskladno.cz
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Zveme Vás na absolventský koncert žáků hudebního oboru ZUŠ Teplice.

Právě probíhající krásná výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Teplice je umístěna v jízdárně Regionálního
muzea v Teplicích. Spatříte na ni různorodé práce, z kterých vyzařuje láskyplná pohoda šťastného postoje k životu.
Srdečně se těšíme na Vaši radost při pohledu na veledíla mladičkých umělkyň a umělců.

Výstava výtvarných prací žáků v prostorách Hradu Litoměřice.

Vystoupení žákovského orchestru Junior band ZUŠ Litoměřice.

Sborový koncert, na kterém vystoupí žáci ZUŠ. Jako hosté účinkují Pěvecké sdružení litoměřických učitelů a sbory
Andílci a Vavřínek z Plzně.

Výchovný koncert Základní umělecké školy pro děti ze ZŠ Terezín.

Výchovný koncert Základní umělecké školy Litoměřice pro žáky ZŠ Bohušovice nad Ohří.
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Absolventský koncert ZUŠ Teplice
ZUŠ Teplice
www.zusteplice.cz

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
Teplice
ZUŠ Teplice/Regionální muzeu
mwww.muzeum-teplice.cz

Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Litoměřice
Základní umělecká škola Litoměřice
www.zusltm.cz

Koncert Junior bandu Litoměřice
Kinoklub Ostrov
www.zusltm.cz

Koncert Litoměřického Hlásku ZUŠ Litoměřice a hostů
ZUŠ Litoměřice a CCR Litoměřice
www.zusltm.cz

Koncert ZUŠ Litoměřice v Terezíně
ZUŠ Litoměřice
www.zusltm.cz

Koncert ZUŠ Litoměřice v Bohušovicích
nad Ohří
ZUŠ Litoměřice
www.zusltm.cz

Ústecký kraj
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Premiéra komedie Ženská vojna J. K. Tyla a V. K. Klicpery, v níž se objeví zcela nové tváře místních ochotníků.
Na první zkoušku, která proběhla 28. ledna na Střelnici, přišlo 7 nových lidí a několik dalších avizovalo, že by
o členství v novém ansámblu mělo také zájem. Tehdy se začala myšlenka šířit od jednoho člověka k druhému
a na další zkoušce se jich sešlo více než 15, což byl počet rolí ve hře. Hru začali herci zkoušet až začátkem března,
kdy do premiéry zbývaly necelé tři měsíce. Ženská vojna v kadaňské úpravě je variací na staročeskou pověst
o dívčí válce. Odehrává se v blíže neurčené historické době v Krkonoších, kde se ženy začnou brát o svá práva.
Muži si to nechtějí nechat líbit a schyluje se k válce. Jestli v ní poteče krev – to zjistíte na premiéře.

Koncert absolventů z klavírní třídy Jaroslavy Sejvalové.

Osmý ročník celostátního festivalu sborového zpěvu s využitím Orffova instrumentáře. Předsedou poroty bude
hudební skladatel Pavel Jurkovič.

Absolventský klavírní koncert
ZUŠ Louny
www.zuslouny.cz/index.php/akce

Hrajeme s Orffem
ZUŠ Louny
www.zuslouny.cz/index.php/akce

Areál letního kina v Moravských Budějovicích již tradičně rozezní zvuky trumpet, trombonů, křídlovky, klarinetů,
heligónů i bubnů a spousty dalších hudebních nástrojů, na kterých stojí pořádná dechová hudba. Přesně taková,
na kterou se mohou i letos těšit návštěvníci Festivalu Miroslava Kratochvíla.
Smyslem festivalu je nabídnout posluchačům srozumitelnou melodii a slova písní v často lidových úpravách
dnešních skladatelů. Vaše ucho potěší Túfaranka, Dubňanka, Cimbálová muzika, sourozenci Baťkovi aj. Celým
programem Vás bude provázet známý moderátor Karel Hegner.

Jedná se o malý festival DH s účastí 4 kapel, pořádaný městem Golčův Jeníkov a Golčovankou Tomáše Kotěry
ve venkovních prostorách. Akce je záměrně pořádána v květnu, kdy ještě neběží množství ostatních akcí.

Festival Miroslava Kratochvíla
o.s. Dechovky ČR
www.festivalmk.cz

Festival dechových hudeb
Město Golčův Jeníkov
www.golcuv-jenikov.cz/

Kraj Vysočina (8 akcí)

Koncert zpěváků a zpěvaček ze třídy paní učitelky Renaty Friedlové ze ZUŠ Louny.

Souznění hlasů
ZUŠ Louny
www.zuslouny.cz/index.php/akce

Co se děje nemám páru..., já si drnkám na Třídní koncert žáků kytarové třídy ZUŠ Louny pana učitele Petra Novotného.
kytáru
ZUŠ Louny
www.zuslouny.cz/index.php/akce

Ženská vojna
projekt Uctivě zvou ochotníci
www.kultura-kadan.cz
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Putovní výstava fotografií RNDr. Mileny Blažkové z měst a míst UNESCO.

Soutěž mažoretek z celé ČR.

Po vynášení Smrtky jaro vítězí nad zimou. Vítání létečka, které představuje smrček s vyfouknutými vajíčky je znakem jara a rodícího se života. Velikonoční zvyky, honění Jidáše, řehtačky, pomlázka. Stavění májů – symbol jara
a lásky. Krása krojů a písní.

Každoroční prezentace tanečního oboru naší školy. Představení je pojato jako dva divadelní celky. V prvním nás
bude provázet „profesor Kozlíček“ svým bádáním o existenci strašidel. V druhém nás „místní drbna“ seznámí
s parafrází baletu Coppélie. Nedílnou součástí představení je výstava prací žáků výtvarného oboru ve foyer KD.

Cílem akce je sbližování rodin, naplňování volného času zábavnými hrami a současně prezentování výtvarných
dětských prací z našich minulých setkání. V pexesovém turnaji proti sobě budou hrát vždy dva týmy/rodiny o dvou
hráčích (rodič nebo prarodič a dítě).

Poznej světové dědictví UNESCO
Město Telč
www.telc.eu

O střevíček z pohádkové Telče
Mažoretky Telč, o.s.
www.mazoretkytelc.cz

Vítání jara na Českém Horácku
Soubor Trnávka
www.trnavkapacov.wz.cz

Představení tanečního oboru a výstava
prací žáků výtvarného oboru
SZUŠ, Havlíčkův Brod
www.szushb.cz

Výstava dětských prací a turnaj rodin
v pexesu
ČSŽ Svratecké Valkýry
svratka-zeny.majestat.cz

Divadelní festival Ludmily Cápkové – moravský FEMAD
Divadelní spolek Kroměříž
divadlokm.cz

Postupová přehlídka ochotnických divadelních spolků, které skončily těsně pod čarou postupu na národní přehlídku
ve Volyni s postupem na FEMAD Poděbrady. V průběhu festivalu tvůrčí dílny, rozborové semináře s lektory a besedy v kruhu o jednotlivých představeních.

Setkání folklorních souborů Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan z Telče, hosty jsou: Vysočan Hlinsko a soubor Haná.
Na náměstí Zachariáše z Hradce proběhne také řemeslný trh.

Folklor v máji
Město Telč
www.telc.eu

Zlínský kraj (5 akcí)

POPIS AKCE (zdroj: mapa aktivit na www.amaterskatvorba.cz)

NÁZEV – POŘADATEL – WEB

Kraj Vysočina

63

Akce se koná v Košíkářském muzeu Morkovice – ukázky a výuka pletení misek a podnosů z vrbového proutí a pediku.

Komponovaný pořad pro MŠ – 4 vystoupení ve dvoudenním cyklu s cílem představit zábavnou formou hudební
obor ZUŠ.

„Velké MALIČKOSTI“ je název výstavy oceněných prací žáků základních uměleckých škol Zlínského kraje. Přehlídka
je současně krajským kolem celostátního trienále soutěžní přehlídky VO ZUŠ „Oči dokořán“, tradičně vystavované
na podzim v areálu bývalého kláštera ve Šternberku. Soutěž není zaměřena na hodnocení jednotlivých výtvarných prací, ale oceňuje především přínos inspirativní motivace i nových pedagogických a výtvarných postupů.
Výsledky jsou prezentovány převážně formou výtvarných řad a projektů. Dne 16. 5. 2014 bude výstava součástí
Multižánrového festivalu ZUŠKA?ZUŠKA!, který je výjimečnou událostí svým rozsahem i pojetím. Jeho program
tvoří 20 základních uměleckých škol zřizovaných Zlínským krajem. Festival proběhne na několika místech ve Zlíně.

Absolventský koncert žáků hudebního oboru ZUŠ Zlín – Jižní Svahy.

Pletení misek a podnosů
MU Morkovice-Slížany
www.muzeummorkovice.webk.cz/pages/o-muzeu.html

Pohádkové zpívání
ZUŠ R. Firkušného Napajedla
www.zusrf.cz

Velké MALIČKOSTI
Základní umělecká škola Zlín
www.zus.zlin.cz

Absolventský koncert
ZUŠ Zlín – Jižní Svahy
zuszlin.inext.cz
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