SE.
S.
TA

Tvořivý
příměstský tábor
s uměleckým zaměřením, III. ročník
Žďár nad Sázavou, areál zámku Žďár n/S
4. 7.–9. 7. 2016

DIVADLO | TANEC | HUDBA
Rozvoj kreativity, umělecké tvorby, improvizace

Cena: 1050 Kč + cena obědů (cca 350 Kč)
Přihláška ke stažení: na www.se-s-ta.cz
Vyplněné přihlášky posílejte podepsané
a naskenované na email: rezervace@se-s-ta.cz
nebo poštou na adresu:
Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA,
Václavkova 20, 160 00 Praha 6, do 19. 6. 2016.
Kapacita tábora je omezena.

Předběžný program dne:
8.30–9.00 příchod děti
9.00–12.00 dopolední tvorba ve skupinách
12.00–12.30 obědová pauza (oběd bude
zajištěn)
poobědová klidová pauza
13.30–16.30 společný odpolední tvůrčí blok
od 16.30 odchod dětí

Těšíme se na Vás i společné letní tvoření.
Kontaktní osoba:
MARKÉTA KAFKOVÁ
Produkční SE.S.TA
E: mkafkova@se-s-ta.cz
T: 607 273 177

Ve spolupráci

www.se-s-ta.cz

i

TANEC, DIVADLO A HUDBA budou každodenní náplní tvůrčího procesu a táborového programu. Pod vedením zkušených českých
umělců a pedagogů budou děti zkoumat a rozvíjet svou kreativitu a během šesti dní objevovat krásy umění skrze rozmanité umělecké
formy v malebném prostředí Žďáru n/S a žďárského zámku.
Náš letní tábor je pro všechny děti se zájmem o tvořivý proces, pro ty, které s uměním již mají jakoukoliv zkušenost, stejně jako i pro ty,
kteří se chtějí vydat cestou nového dobrodružství.
Podle svých preferencí se každý může přihlásit do jedné ze tří skupin, vybrat si zaměření, které by rád(a) tento rok objevoval(a): TANEC,
DIVADLO nebo HUDBU. Všechny 3 skupiny se budou navzájem prolínat, inspirovat, doplňovat, sdílet tvořivé momenty i radost z tvorby.
Improvizace bude stěžejním tématem pro nás pro všechny.
Vlastní hudební nástroje vítány, nejsou však podmínkou!
Tábor je také součástí jednoho za 3 doprovodných programů festivalu KoresponDance 2016, programu Spolu. V rámci festivalu budou
mít všichni účastníci tábora příležitost prezentovat svou tvorbu ve formě krátkého vystoupení, na které jste všichni srdečně zváni!
Tábor povedou zkušení umělci s pedagogickou praxí z Čech.

Přihlášky:
rezervace@se-s-ta.cz

JAKO KAŽDÝM ROKEM JE „TVOŘIVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR“ OTEVŘEN DĚTEM OD 9 DO 15 LET.

a další…

