Súkromná základná umelecká školaJastrabie nad Topľou

PONUKOVÝ LIST
umeleckých aktivít a lektorskej činnosti

PREDSTAVENIA PRE VEREJNOSŤ

Učíme sa zo života tvoriť umenie,
aby nás umenie učilo žiť.

Je fajn, ak sa ľudia stretávajú. Je skvelé, ak sa stretávajú pri zmysluplných aktivitách. Môžu to byť
osvedčené podujatia, festivaly, oslavy, sviatočné príležitosti, ale môže vzniknúť aj iný dôvod pre
stretnutie – nový, invenčný, zaujímavý, svieži, podnetný. Mediálne zaujímavý. Ak chcete obohatiť
programom už osvedčené aktivity, alebo ak chcete vymyslieť a pomôcť zrealizovať niečo, čo ste vo
svojej obci či meste ešte nemali, kontaktujte nás. Ochotne vám ponúkneme naše nápady a podnety
tak, aby sme pripravili program na mieru vám i vašim hosťom.

ŠKOLSKÉ PREDSTAVENIA
Po istom čase sa stáva, že nápady sa vyčerpajú, alebo že všetky „nové“ sa podobajú na seba ako
súrodenci. Noví ľudia prinesú vždy nový pohľad i nové nápady. Ak ste školou, v ktorej máme
elokované pracovisko, vyhľadajte si našich učiteľov a tvorte školské podujatia spolu s nimi. Ak u vás
nepôsobíme a privítali by ste skúsenosť s tvorivým potenciálom našej SZUŠ, kontaktujte nás
a nájdeme spôsob a formu spolupráce šitú na mieru pre všetkých.

OTVORENÉ HODINY
Chceli by ste umeleckú výchovu svojho dieťaťa zveriť nám a netušíte, či to zvládne alebo či ho to
bude zaujímať? Možno sa neviete rozhodnúť, do ktorého odboru ho zapísať. Alebo vás len zaujíma,
ako to na hodine v takej ZUŠke vyzerá? Radi pripravíme otvorenú hodinu pre žiakov a učiteľov
školy, pre rodičov i širokú verejnosť. A možno zapojíme do nej aj vás. Čo poviete? Chceli by ste
nahliadnuť do zákulisia ZUŠkárskej práce? Kontaktujte nás.

TVORIVÉ DIELNE
Radi by ste skúsenosť s umením (výtvarným, hudobným, tanečným, dramatickým...) umožnili aj
žiakom, ktorí nenavštevujú ZUŠ? Alebo hľadáte program pre žiakov počas testovania deviatakov?
Alebo niečo pred prázdninami? Alebo.... Skúste usporiadať tvorivé dielne. Vyberte si z našej ponuky,
alebo navrhnite sami druh tvorivej práce, ktorú si chcete s deťmi vyskúšať.Ponúkame možnosť
pripraviť pre vás tvorivé dielne:
Výtvarný odbor:
- Veľkonočné dekoračné techniky
- Vianočné dekoračné techniky
- Tvoríme zo snehu
- Maľovanie portrétov
- Dekorácie z recyklovaného materiálu
- Dekorácie z prírodných materiálov
- Výroba šperkov
- Hand-made techniky
Tanečný odbor:

-

Ľudový tanec
Moderný tanec
Klasický tanec
Rómsky tanec
Kreatívny tanec

Literárno-dramatický odbor:
- Hráme sa na novinárov
- Dramatizácia príbehu (dramatické hry
a hry na rozvoj fantázie)
- Tvorivé písanie
- Divadielko pre škôlkarov

... a mnohé iné podľa vašich návrhov.

DETSKÝ PROGRAM NA FESTIVALY

Organizácia festivalov je dnes prirodzenou súčasťou letných dní. Mladé rodinky neraz od účasti
odradí prítomnosť detí, ktoré chcú zobrať so sebou, ale „dospelácky“ program ich nebaví. Preto
organizátori čoraz častejšie siahajú po špeciálnych programoch pre deti. Po tvorivých dielňach pre
najmenších. Chcete do programu zaradiť detské miš-maš aj vy? Vieme poradiť, pomôcť s prípravou
i samotnou realizáciou. Ochotne vám budú k dispozícii tí z nás, ktorí žiadaný typ programu
zabezpečiť môžu (výtvarný, tanečný, dramatický...).

VYDÁVANIE ČASOPISU
Chceli by ste svoj časopis? Možno ste to aj skúšali. Možno máte aj šikovný tím ľudí, ochotných písať
a tvoriť. Len tomu niečo chýba... Kontaktujte nás a radi vám ukážeme, ako časopis vzniká, ako má
vyzerať, ktoré rubriky môže obsahovať, ako sa jednotlivé žánre tvoria... a všeličo iné, čo by mal
dobrý časopis mať.
Ponúkame pomoc pri vytvorení časopisu, sformovaní „redakčného tímu“ a jeho vyškolení.

ROZHLASOVÉ RELÁCIE
Školské rozhlasové vysielanie nie je novinkou. Dnes sa dokonca dá efektívne alternovať
nahrávkami na školskom webe. Ponúkame možnosť pripraviť pre žiakov i so žiakmi rôzne druhy
rozhlasových relácií, použiteľných pri sviatočných i každodenných príležitostiach.
Obecný rozhlas nemusí plniť len „oznamovaciu funkciu“. Môže sprevádzať ľudí pri sviatočných
chvíľach, výnimočných udalostiach ale nielen pri nich. Nahrávky pásiem, čítaných textov, fejtónov,
tematicky ladených programov, piesní a pod. „z dielne“ samotných občanov obce a ich detí môže
vniesť do spoločného života obce príjemné spestrenie. Ak vás táto myšlienka zaujala, ponúkame
možnosť spolupráce pri jej realizácii.

TVORBA TEXTOV PIESNÍ
„Nič nové na svete!“ „Všetko tu už bolo!“ Koľkokrát si podobne povzdychnete pri hľadaní nápadu na
oslavu, blahoželanie, program k všemožným udalostiam. Čo poviete na nápad vytvoriť si vlastné
piesne a vystavať koncepciu programu na nich? Poskladať si muzikálový príbeh, usporiadať
pesničkové preteky, alebo len jednoducho vymyslieť jednu vlastnú pieseň? Alebo spraviť hymnu
školy. Alebo sa naučiť, ako pieseň vzniká... Alebo... Ak máte túžbu odkryť tajomstvá vzniku poptextov i hudby k nim, alebo aj vzniku imitovaných iných textov v rámci rôznych štýlov, kontaktujte
nás.

TVORBA SCENÁROV
Slovo sa dá skladať do rôznych tvarov. Nie je jedno, aké slovo na akom mieste použijete. Čo z tejto
skladačky vytvoríte. Aký druh textu vznikne. Aký dojem ním vyvoláte. Do akej myšlienky ťuknete
ako do kocky domina a spustíte v mysli čitateľa či diváka nevyjadriteľnú paletu dojmov, úvah,
predstáv... Nie je to naozaj jedno.
Ak tvoríte program, reláciu, predstavenie, turistický deň, festival, deň detí, deň otvorených dverí,
koncepciu osláv výročia školy, zápis do prvého ročníka, oslavy akéhokoľvek druhu alebo hocičo
podobné... môžeme vám pomôcť zo slov vyskladať jednoliatu koncepciu pre čas, strávený s vašimi
hosťami.

TVORBA CHOREOGRAFIÍ a ŠKOLA TANCA pre rôzne vekové skupiny
Nielen plesová sezóna má blízko k tancu. A nielen oslavy. Ak máte šikovné deti či tím dospelých
ľudí, ktorí majú k tancu blízko, len potrebujete vytvoriť choreografiu a nacvičiť ju, určite sa nám
ozvite.
Poradíme a pomôžeme s tancom spoločenským, ľudovým i moderným – pre malých, väčších
i najväčších, pre veľmi šikovných i menej šikovných ale zato veľmi nadšených.

Lektorky tanca vedia zabezpečiť aj „rýchlokurzy“ spoločenského tanca či iných tanečných druhov
podľa Vášho záujmu.

VÝZDOBA PRIESTOROV
Hádam nie je človek, ktorému by bolo ľahostajné, kde žije. O to viac nám záleží, aby bolo vkusne
upravené prostredie vo chvíľach, ktoré sú pre nás vzácne. Ak vás takáto udalosť čaká a hľadáte
nápad a pomoc s výzdobou priestorov pre spoločenské podujatie, ponúkame vám ju. Tematická
výzdoba škôl, obecných priestorov, spoločenských miestností ... to všetko sú oblasti, v ktorých vám
ochotne poradíme a pomôžeme.

PREDNÁŠKY A SEMINÁRE
„Bez teórie to nejde,“ povedal kedysi V. Nezval. „Ale nedá sa teóriu strčiť do cesty ako kameň, na
ktorý potom narazíme. Teóriu musíme mať v mozgu, v rukách a každom nerve, potom na ňu
musíme zabudnúť, ísť a robiť veci citom, zatiaľ čo rozum ostáva poučený,“ pokračoval známy český
surrealista.
Ponúkame stretnutie, obsahujúce praktickú prednášku a tvorivú skúsenosť s prednášaným
obsahom tak, aby ste sa v problematike vyznali a vedeli ju uplatniť vo vlastnej tvorbe i v práci
s deťmi či dospelými. Stretnutie vieme prispôsobiť dospelým i detským poslucháčom, učiteľom škôl
i širšej verejnosti.

PROGRAMY V RÁMCI ENVIROMENTÁLNEJ VÝCHOVY ČI PREVENCIE DROGOVEJ
ZÁVISLOSTI
Aj táto téma a neraz „povinná jazda“ pre školy sa dá spestriť vďaka umeniu. Napríklad
sprostredkovaním možností využitia recyklovaného materiálu pri tvorbe umeleckých dielok
(formou tvorivých dielní). Alebo iným invenčným spôsobom...

NÁVŠTEVA UMELECKÝCH PODUJATÍ A HOSŤUJÚCI UMELCI
Ak hľadáte zaujímavého hosťa pre žiakov vašej školy či obce... ak potrebujete sprostredkovať
návštevu rôznych kultúrnych inštitúcií (divadlá, galérie a pod.), skúste kontaktovať najprv nás.
Možno poradíme.

AKO využiť našu ponuku?
V prípade záujmu o niektorú z ponúkaných aktivít kontaktujte učiteľov, ktorí pôsobia vo vašej škole (obci) alebo
vedenie SZUŠ Jastrabie n. T. Ak vám v ponúkaných aktivitách chýba niečo, čo by ste uvítali, kontaktujte nás aj v takom
prípade. Radi budeme uvažovať o nových možnostiach spolupráce.
KONTAKT:
SZUŠ Jastrabie nad Topľou 112, 094 35
PhDr. Valéria Juríčková, PhD.
vjurickova@gmail.com
0917 126 647
Kancelária SZUŠ Jastrabie n. T. - Ul. Boženy Němcovej 1, Vranov nad Topľou (Hotel Patriot).
www.zusjastrabie.sk

