OD LITERATURY K DIVADLU
Literatura pro děti a mládež a její specifika při tvorbě inscenace s dětskými divadelními
soubory
Akreditovaný kurz MŠMT pro pedagogy.
Termín konání:
Místo konání:
Cena kurzu:

16. - 17. 9. 2017, 9:00 – 19:00
SVČ Labyrint, Švermova 19, Brno-Bohunice
2 000,-Kč

Jednou z nejzásadnějších otázek vedoucích dětských divadelních souborů je volba námětu či
inspiračního zdroje pro tvorbu inscenace s dětmi a mládeží. Tato otázka úzce souvisí s dramaturgií
dětského divadla, výběrem předlohy, témat apod. Cílem kurzu je nabídnout účastníkům vhled do
literatury pro děti a mládež s ohledem na vhodnost a problematiku převedení do inscenačního tvaru.
V průběhu kurzu se účastníci seznámí s historickým vývojem literatury pro děti a mládež,
s vybranými literárními předlohami ze současnosti a jejich specifiky a riziky při divadelní tvorbě s dětmi
a mládeží, související především s dramaturgií dětského divadla, převedením literární předlohy do
divadelního tvaru.

Garant kurzu:

MgA. Emilie Machálková
Pracuje jako pedagog volného času v SVČ Lužánky, pracoviště Labyrint, kde vede několik divadelních
kroužků, je lektorkou výukových programů pro školy a také garantem recitační a divadelní přehlídky
„Dětská scéna“ v Jihomoravském kraji. Je také dlouholetá členka a jedna z vedoucích Dětského
divadelního souboru PIRKO.

Lektoři:

MgA. Miroslav Jindra
Odborný asistent Ateliéru divadlo a výchova na Divadelní fakultě JAMU, kde mimo jiné vyučuje
literaturu pro děti a mládež či divadlo pro děti.
Mgr. Magdaléna Lípová
Odborný asistent Ateliéru divadlo a výchova na Divadelní fakultě JAMU, kde vyučuje literaturu pro
děti a mládež a psychologii. Dále působí na Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole
pedagogické v Brně, kde vyučuje psychologii, speciální pedagogiku a pedagogickou praxi v mateřských
školách.
Přihlášky a případné dotazy zasílejte do 10. 9. 2017 na emailovou adresu: emca.labyrint@luzanky.cz.
MgA. Emilie Machálková
SDV Labyrint
Švermova 19
625 00 Brno – Bohunice
mobil: 608 381 555, 734 756 069
e-mail: emca.labyrint@luzanky.cz

