KONZERVATOŘ DUNCAN CENTRE

LETNÍ ŠKOLA 2015
Seminář pro pedagogy taneční výchovy
akreditovaný MŠMT pod č.j. 1029/2015-1-86

Konzervatoř Duncan centre Vás zve na týdenní seminář dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků zaměřený na taneční výchovu
Termín: 1.7. – 6.7. 2015
Výuka bude probíhat denně vždy od 9.00 – 16.45 v prostorách Konzervatoře Duncan
centre, Branická 41, Praha 4.
Cena workshopu: 3.800,-Kč

Konzervatoř Duncan centre
Konzervatoř Duncan centre, založená Evou Blažíčkovou, byla v roce 1992 zařazena do sítě
státních škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako šestiletá konzervatoř pro
současný tanec.
Výukový program konzervatoře je postaven tak, aby její absolventi byli připraveni uplatnit se
jako profesionálové v oblasti tance a to ve všech směrech, které soudobý tanec nabízí.
Připravuje studenty především na profesi tanečního interpreta, choreografa a tanečního
pedagoga.

Cíl semináře:
Absolvent si prohloubí kvalifikaci pro obor učitelství tance. Cílovou skupinou jsou učitelé ZUŠ
– pedagogové tanečního oboru, učitelé 1. a 2. stupně ZŠ – pedagogové předmětu Taneční a
pohybová výchova v základním vzdělávání, pedagogové volného času – pedagogové tance
jako volnočasové aktivity, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, všichni
zájemci o taneční pedagogiku.
Absolvent bude uveden do problematiky významu hudby v taneční výchově a významu
spolupráce s hudebníkem – korepetitorem.
Absolvent si prohloubí znalosti ze základních teoretických disciplín oboru současný tanec
včetně jejich užití v umělecké i pedagogické praxi. V letošním roce bude opět kladen důraz i
na taneční tvorbu pro děti.

Náplň semináře:
Současná technika Duncan
Analýza pohybu – Současná technika Duncan
Improvizace
Taneční tvorba pro děti
Anatomie hybnosti
Metodika a didaktika taneční výchovy
Zpěv a práce s hlasem
Hudební doprovod v hodině taneční výchovy

Korepetitoři:

Dora Sulženko Hoštová
Dagmar Chaloupková
Dagmar Chaloupková
Dora Sulženko Hoštová
Zuzana Sýkorová
Eva Blažíčková
Zuzana Sýkorová
Jitka Čemusová
Eva Blažíčková
Libuše Voběrková
Jana Vöröšová
Jiří Voběrek
David Smrž
Jiří Voběrek
Jana Vöröšová

Úspěšný absolvent celého semináře obdrží osvědčení o jeho absolvování. Pro získání
osvědčení je třeba minimálně 85% účast.

Závazné přihlášky zasílejte do 5. června 2015 na e-mailovou adresu:
eliska.reznickova@duncancentre.cz
Případné další dotazy směřujte, prosím, na Markétu Kafkovou:
+420 777 245 387 nebo +420 270 006 707
marketa.kafkova@duncancentre.cz

Další informace včetně formuláře přihlášky najdete na:
www.duncancentre.cz
https://www.facebook.com/duncancentre

