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Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Vás srdečne pozýva na

HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE 
nadväznosť na vzdelávacie semináre z predchádzajúcich rokov pre vedúcich a tanečných pedagógov folklórnych kolektívov, základných umeleckých škôl,
tanečných krúžkov materských škôl či pedagógov základných škôl,
ktoré sa uskutočnia v novembri 
v Kultúrnom centre STRED (Dlhé Hony), Ulica 28. októbra 2, 911 01 Trenčín.

	Sobota 9. 11. 2019 – DETI DEŤOM – od 13.00 h, VIII. pokračovanie tanečných dielničiek pre DFS Čakanka NM n. V. a DFS Kornička Trenčín. 

Hlavnými lektormi budú Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD. – tanec (ZUŠ Myjava, CTK                         v Myjave), Mgr. Pavol Michalička – heligónka (ZUŠ Brezová pod Bradlom). 
Seminár je obsadený.
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	Sobota 23. 11. 2019 – ZASPIEVAJME SI – od 10.00 h, spevácky workshop s hudobníčkou             a etnomuzikologičkou z Banskej Bystrice Mgr. Alžbetou Lukáčovou, PhD., zameraný na vokálne techniky a prípravy, spracovanie, výber piesňového materiálu a jeho interpretáciu.
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	Sobota 30. 11. 2019 – ZATANCUJME SI pri heligónke – od 13.00 h, metodický, tanečno-hudobný workshop zameraný na výučbu tanečného folklóru vo folklórnych kolektívoch pre deti a mládež, dospelých, poznatky z metodiky nácviku výučby ľudového tanca, analýzu tanca a ich ďalšie možnosti využitia v súčasnej praxi. Metodika hry na heligónke podľa lektora, priniesť svoju heligónku.

Hlavnými lektormi budú Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD. – tanec (ZUŠ Myjava a CTK                   v Myjave) a Mgr. Pavol Michalička – heligónka (ZUŠ Brezová pod Bradlom).
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Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Kontaktná osoba: Jaroslava Kohútová, Trenčianske osvetové stredisko, +421 32 6 555 324.
Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu: jarka.kohutova@tnos.sk" jarka.kohutova@tnos.sk
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PRIHLÁŠKY

Hudobné – spevné a tanečné tradície 

1. HUDOBNO-SPEVNÉ TRADÍCIE (teoreticko-praktický seminár) pre vedúcich, pedagógov, DFS, FS, FSk, krúžky, všetkých, ktorí majú chuť naučiť sa, spoznať niečo nové...

KEDY: sobota 23. novembra 2019 od 10.00 h 
KDE: v Kultúrnom centre STRED (Dlhé Hony), Ulica 28. októbra 2, 911 01 Trenčín
O ČOM: metodický seminár zameraný na ľudovú pieseň
S KÝM: Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD., etnomuzikologička a hudobníčka

VYPLNIŤ a POSLAŤ na: jarka.kohutova@tnos.sk do 31. októbra 2019
Meno a priezvisko: 
Názov DFS, FS, FSk, krúžok, atď.:
E-mail:
Mobil:
Počet osôb:

2. TANEČNÉ TRADÍCIE (teoreticko-praktický seminár) pre vedúcich, pedagógov, DFS, FS, FSk, krúžky, všetkých, ktorí majú chuť naučiť sa, spoznať niečo nové…

KEDY: sobota 30. novembra 2019 od 13.00 h 
KDE: v Kultúrnom centre STRED (Dlhé Hony), Ulica 28. októbra 2, 911 01 Trenčín
O ČOM: metodický seminár zameraný na ľudový tanec, hru na heligónke
S KÝM: Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD., etnochoreologička, pedagogička a choreografka ľudového tanca a Mgr. Pavol Michalička, heligónkar, pedagóg

VYPLNIŤ a POSLAŤ na: jarka.kohutova@tnos.sk do 31. októbra 2019
Meno a priezvisko: 
Názov DFS, FS, FSk, krúžok atď.:
E-mail:
Mobil:
Počet osôb:


Zmena programu, vyhradená
Svoju účasť vrátane počtu zúčastnených je potrebné nahlásiť na:
Kontakt: +421 32 6 555 324, e-mail: jarka.kohutova@tnos.sk, www.tnos.sk
HLAVNÝ PARTNER: Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia


