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MALÉ HERECTVÍ

Tento kurz pořádáme pro děti od 3 do 
5 let. Délka jedné vyučovací hodiny je 
45 minut jedenkrát týdně. Hodina je 
rozdělena na dvě části. Improvizační 
část – děti pracují na svých vlastních 
etudách. Improvizují, rozvíjí fantazii, 
využívají svou kreativitu a pestrost 
svých myšlenek.
Pevná část – děti čerpají z autorské 
knížky ,která zahrnuje básničku na 
rozvoj paměti, tvorbu příběhu a 
malování obrázku. Kromě knihy se 
děti seznámí i s pěveckou složkou, 
písničky budou nedílnou součástí 
výuky. Děti pracují na jednom tématu 
3 vyučovací hodiny po 45 minutách. 
Na základě těchto dvou částí se
vytvoří autorské představení, které 
bude mít premiéru na konci kurzu.

VELKÉ HERECTVÍ

Tento kurz pořádáme pro děti od 6 do 18 let. Délka jedné vyučovací hodiny 
je 60 minut jedenkrát týdně. Mladí umělci nastudují divadelní hru a vyzkouší 
si celý postup – čtenou zkoušku, přípravu na roli, zkoušení a nakonec 
premiéru. Na konci roku budou mít rodiče možnost zhlédnout divadelní 
představení v jednom z pražských divadel nebo v kulturním středisku a to s 
kulisami, bohatými kostýmy, kompletní scénou, líčením a samozřejmě ve 
spolupráci s režisérem.
Ve Velkém herectví je ještě nutné si vybrat zpěv nebo hru na flétnu nebo na 
kytaru. Žák si může zvolit jen jedno z nabídky. 
Doplňující lekce k Velkému herectví (zpěv, flétna nebo kytara) jsou v ceně 
kurzovného. Délka jedné vyučovací hodiny je 30 minut jedenkrát týdně. 
Délka jedné vyučovací hodiny je 30 minut, jedenkrát týdně. Hodiny budou 
probíhat za účasti  maximálně tří žáků, podle jejich zdatnosti.
Chceme, aby žáci na konci roku využili tyto doplňující dovednosti (ať už 
zpěv, hru na flétnu nebo na kytaru) v závěrečném divadelním představení a 
také dovednosti jevištního pohybu a jevištní řeči.
Pro děti, se snažíme vymýšlet různé aktivity a také propojovat naše kurzy s 
praxí v seriálech.

HERECKÝ KURZ PRO DOSPĚLÉ

Tento kurz je ve věkové kategorii od 18 
do 99 let. 
Délka jedné lekce je 120 minut.
Během kurzu se naučíme správně 
pracovat se svým hlasem i tělem. 
Procvičíme si bránici, vyzkoušíme artiku-
laci, budeme si hrát se slovy a
s monology i dialogy ze slavných, i méně 
známých divadelních her. Zapojíme 
fantazii a představivost, vyzkoušíme si 
improvizaci i různé divadelní vyjadřovací
prostředky. Veškerá cvičení budou 
směřována k vytvoření závěrečného 
divadelního představení se scénografií, 
hudbou i kostýmy, které se uskuteční v 
divadle. Po ukončení kurzu obdrží účast-
níci závěrečné osvědčení.
Kurzy: 
1. kurz - říjen až leden 
 2. kurz -  únor až květen. 
Kurzy probíhají ve všední dny úterý nebo 
čtvrtek, o víkendu sobota nebo neděle. 

KERAMICKÝ KURZ /Malý 
keramik, Velký keramik/

Malý keramik je pro děti od 3 do 5 
let / Velký keramik je od 6 do 18 let.
Na kurzu se naučíme pracovat s 
keramickou hmotou, barvami a 
vyzkoušíme si různé techniky zpra-
cování keramické hmoty. Během 
kurzu si vytvoříme např. hrneček, 
mističku, kachel, dekorace do bytu i 
do zahrady, ozdoby na stromeček a 
mnoho dalšího. Cílem kurzu je 
rozvíjet motorické dovednosti, pros-
torovou představivost, fantazii a 
výtvarné i tehnické dovednosti. Na 
konci pololetí proběhne výstava 
keramických prací. V ceně kurzu je 
zahrnutý materiál /keramická hmota, 
barvy/, pomůcky a výpal v externí 
keramické peci.

KURZ FLÉTNY

Pro děti od 3 do 18 let. Kurz je určen pro mateřské a 
základní školy. 
Flétna je pro děti jedním z nejjednodušších hudebních 
nástrojů, který pozitivně působí na zdraví dýchacího ústrojí, 
posilování bráničních svalů, motoriku prstů a především děti 
skamarádí s hudbou, se světem tónů, nenásilně rozvíjí 
muzikálnost, tvořivost, smysl pro rytmus a estetické cítění. 
Děti se na hodině budou učit správnou techniku hry na 
flétnu a také správnou techniku dýchání. Kurz probíhá ve 
dvojicích, jedenkrát týdně pro mateřské školy po 30 
minutách, pro základní školy po 45 minutách. Kurz bude 
zakončen závěrečným vystoupením v divadle, kde děti 
předvedou, co se během roku naučily.  Naším cílem je děti 
přirozenou formou vést k radosti z hudby. 
Žák si nástroj obstarává sám. / Tištěný materiál k výuce žák 
obdrží na hodině od lektora.

KURZ ZPĚVU

Pro děti od 6 do 18 let. Kurz je určen pro 
mateřské a základní školy. 
Na hodině zpěvu budou děti rozvíjet 
hudební sluch, správnou výslovnost, 
rytmus, intonaci a správnou techniku. 
Nejprve se děti budou učit lidové písně a 
poté písně v různých žánrech. Chceme své 
žáky rozvíjet především v muzikálovém 
zpěvu. Doprovázet je bude klavír a hudební 
podklady. Je pro nás důležité, aby se děti 
naučily písně procítit a otevřely se hudbě. 
Naším cílem je, aby žáci měli radost ze 
zpěvu, z hudby a podpořit jejich talent, 
pakliže by se zpěvu chtěli věnovat na vyšší 
úrovni. Kurz probíhá na mateřských školách 
ve dvojicích, jedenkrát týdně po 30 min-
utách. Na základních školách individuálně, 
jedenkrát týdně po 45 minutách. 

OD VÝTVARKY K DIVADLU / Malá výtvarka, Velká výtvar-
ka/ 

Malá výtvarka je pro děti od 3 do 5 let / Velká výtvarka od 6 do 18 
let. 
Kurz pro děti, které baví spíše tvořit, než stát na jevišti. I my ale 
budeme nedílnou součástí divadelního celku. Divadlo totiž 
neznamená jenom stát na jevišti, ale výtvarná stránka je jeho 
součástí. V našem kurzu Od výtvarky k divadlu budeme hlavně 
tvořit, malovat, kreslit, vyzkoušíme domácí linoryt, tisk, otisk, 
frotáž a mnoho dalších technik. Budeme kašírovat, lepit, stříhat… 
Zkrátka, využijeme všechny možné prostředky, co jen to půjde. 
Vyrobíme mamince věnec na Vánoce, babičce obraz k svátku a 
mnoho dalšího. Na konci prvního půlroku děti budou mít svoji 
vlastní výstavu, na které budou pracovat na kurzu. Svoje znalosti 
a zručnost využijí právě k divadelní tvorbě. Vytvoříme divadelní 
plakáty, návrhy kostýmů a budeme realizovat scénu (scénografii) 
pro připravované představení hereckých kurzů. 
Délka jedné vyučovací hodiny pro Malou výtvarku je 60 minut 
jedenkrát týdně. Pro Velkou výtvarku 90 minut jedenkrát týdně.

KURZ HRY NA KLÁVESY

Pro děti od 3 do 18 let. Kurz je určen pro 
mateřské a základní školy. Hrou na klávesy 
se děti nenásilným způsobem seznámí s 
digitálním klávesovým nástrojem. Děti se při 
výuce seznámí s akordy, s notami, se 
správnou technikou hraní a s vnímáním 
rytmu. Žáci se budou učit hru z listu, podle 
sluchu ale i improvizaci. Nahlédnou do 
různých žánrů (klasika, jazz, pop, rock...). 
Kurz probíhá individuálně, jedenkrát týdně 
pro mateřské školy po 30 minutách, pro 
základní školy po 45 minutách. Kurz bude 
zakončen závěrečným vystoupením , kde 
děti předvedou, co se během roku naučily. 
Naším cílem je děti přirozenou formou vést 
k radosti z hudby. Žák si nástroj obstarává 
sám. Tištěný materiál k výuce žák obdrží na 
hodině od lektora.

KURZ HRY NA KYTARU

Pro děti od 6 do 18 let. Kurz je určen pouze 
pro základní školy. 
Hrou na kytaru se děti nenásilným způsobem 
seznámí se strunným nástrojem. Na kurzu se 
žáci seznámí se základními akordy, notami,
s držením kytary a se správným posedem. 
Během celého kurzu budou děti pracovat na 
vnímání rytmu a učení se zahrát písně od 
nejjednodušších po složitější. Budeme se 
zaměřovat i na transponování (převedení písně 
do vyhovující tóniny). 
Kurz probíhá ve dvojicích, jedenkrát týdně po 
45 minutách. 
Kurz bude zakončen závěrečným vystoupením 
v divadle, kde děti předvedou, co se během 
roku naučily. Naším cílem je děti přirozenou 
formou vést k radosti z hudby. 
Žák si nástroj obstarává sám. Tištěný materiál k 
výuce žák obdrží na hodině od lektora.


