ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ
Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Ústřední škola ČOS pořádá ve spolupráci s Vzdělavatelským odborem ČOS seminář

DIVADELNÍ IMPROVIZACE
Termín

8. listopadu 2015 (neděle), 9:30 – 14:30 hod.

Místo

Tyršův dům, Újezd 450/40, Praha 1, tělocvična 4

Poplatek

člen ČOS
veřejnost

Program

V průběhu semináře se účastníci dozvědí základní pravidla pro improvizaci. Cvičení
budou taková, aby to bavilo jak dospělé, tak je mohly využít i při práci s dětmi.
Rozvíjet se bude především postřeh, vnímaní a vzájemné naslouchání. Důraz bude
na představivost a vytváření krátkých příběhů. V druhé části kurzu přejdeme ke
kratším scénkám a vyzkoušíme si pár kategorií (scénky podle pravidel na určité
téma), které se hrávají v Improlize před diváky. Seminář bude rozdělen do tří částí
s krátkými přestávkami.

300 Kč (při platbě na účet 250 Kč)
450 Kč (při platbě na účet 400 Kč)

Účastník obdrží osvědčení o účasti na semináři v rozsahu 5 hodin.
Lektor

Mgr. Kateřina Wágnerová, Od gymnaziálních studií vyhledávala interakční semináře
se zaměřením na interpretaci dějin a lidského myšlení. Pracovat s dětmi začala za
studií na vysoké škole jako dobrovolník pro neziskovou organizaci zaměřenou na
děti v pěstounské péči. Přínosné zkušenosti nasbírala i jako asistent pedagoga v
alternativní škole. V dnešní době se podílí na vytváření zážitkových akcí pro dospělé
a je členem České improligy, kde víc jak dva roky trénuje za tým Kopr.

Číslo akce

15-035

Přihlášky

Přihlášku vyplňte do 23. 10. 2015 na adrese https://goo.gl/ZCgh56
Všem přihlášeným účastníkům potvrdíme přijetí přihlášky.
ÚŠ ČOS si vyhrazuje právo v případě nízkého počtu účastníků akci zrušit, v případě
naplnění maximální kapacity akce ukončit příjem přihlášek před uzávěrkou.
Kapacita akce je omezena na 12 účastníků.
Podrobnější informace o akci spolu s informacemi o platbě (číslo účtu a variabilní
symbol) Vám budou zaslány na e-mail uvedený při registraci nejpozději dva týdny
před konáním akce.

Kontakt

Kateřina Wágnerová, e-mail: kwagnerova@sokol.eu, tel.: 257 007 269

Mgr. Martin Chlumský, DiS.
ředitel ÚŠ ČOS

Mgr. Kateřina Wágnerová
vedoucí semináře

