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Od přípravného ročníku pracujeme na drobných 
jevištních tvarech a později se počítá s prací na in-
scenacích delších, náročnějších. Práce na divadelním 
tvaru (i následné inscenování) pro nás bude  cestou, 
procesem, kterým společně zkoumáme sebe a divad-
lo, experimentujeme a překonáváme strach. Během 
společného potkávání rozvíjíme všechny smysly, 
pracujeme principy hry, zkušenostního učení, psy-
chosomatické jednoty.

Literárně-dramatický 
kroužek pro starší

(Parta kámošů)

Přípravný
literárně-dramatický kroužek

(předškoláci, 1., 2., 3. třída)

Divadelní improvizace
a divadlo pro 16-100leté

pátek, 13:45 - 16:15 pátek, 16:15-18:00

pátek, 18:30 - 20:30

Divadlo, které vzniká na místě. Práce na představení 
a práce na sobě. Pohyb, hlas, improvizační hry, práce 
s prostorem, osobní rozvoj. Společně se domluvíme 
na prvním setkání, kam by směřovalo naše společné 
potkávání.

Společné prožívání a zkoumání velkých (i malých) 
dobrodružných příběhů. Na vlastní kůži budeme 
poznávat, jaké to je být hrdinou(ale třeba i zlo-
duchem). Budeme se učit nejdůležitějším divadel-
ním dovednostem: divadelnímu pohybu, mluvení, 
vidění, cítění. Budeme poznávat, co je to vlastně 
divadlo. A hlavně se budeme učit být na téhle do-
brodružné cestě partou, která drží při sobě!

Budeme pokračovat a navazovat na předešlé 
roky. Děti budou vedeny ke spolupráci a 
vzájemnému vnímání, citlivosti ve skupině 
a komunikaci, k rozvíjení smyslového 
vnímání a fantazie. Tělo budeme používat 
jako nástroj k zobrazování věcí, jevů a osob. 
Budeme se společně snažit o rozvoj kultury 
pohybu, techniky řeči a výrazu, schopno-
sti improvizace. Budeme se snažit pocho-
pit charaktery a motivy jednajících osob, 
vnímat znaky a metafory jako prostředky 
k vyjádření - divadelnímu sdělení. Budeme 
aktivně hledat vztah k literatuře, divadlu a 
umění v širším slova smyslu. Pokusíme se 
nazkoušet divadelní představení, budeme 
ho presentovat na veřejnosti a vyrazíme i 
na přehlídku dětského divadla.

Začínáme v pátek 22. 9. 2017
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