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Pozvánka na zahajovací koncert Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 2018
Vážení kolegové, přátelé, příznivci a účastníci Týdne uměleckého vzdělávání a amtérské tvorby,
dovolte mi, abych Vás srdečně pozvala na zahajovací koncert, který se uskuteční 17. května v 10:00
v sále Martinů na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze, Malostranské
náměstí 13, Praha 1.
Do hlediště letos usednou žáci několika pražských základních škol, v programu vystoupí
Dětský folklorní soubor Perníček pod vedením Lenky Šťastné, Dětský pěvecký sbor Radost Praha pod
taktovkou sbormistra Jana Pirnera, s kalvírním doprovodem Vladimíra Kopáčika, a děti okusí i něco
z výtvarné tvorby prostřednictvím výtvarné etudy Elišky Pýchové. Dopolednem nás bude provázet
herec Filip Cíl.
Jste zváni a vítáni!

Více o účinkujících:
Folklorní soubor Perníček
vznikl v roce 1986 na TO ZUŠ Havlíčkova 925, Pardubice a pod jejími křídly působí dodnes. „Společně s dětmi
odhalujeme, ,jak žily naše prabáby‘ během celého roku. Vznikají tak celovečerní představení skládající se z
jednotlivých tanečních pásem, která jsou vzájemně tématicky provázána (Vánoce, Velikonoce, Posvícení).
Během těchto pořadů divák získá ucelenou představu o již dávno zapomenutých tradicích. Proto je soubor s
oblibou uvádí i ve formě výchovných koncertů pro ZŠ a MŠ. Za léta svého působení se soubor Perníček již
právem řadí mezi českou špičku. Soubor je nositelem titulu Laureát MFF Strážnice 2013. Představí se nám se
skladbami: Ženíšek, Kejklíři jedou a Pekelnej mariáš.
Dětský pěvecký sbor Radost Praha
byl založen sbormistrem Vladislavem Součkem v roce 1961 jako sbor školního klubu ZDŠ v Praze 7, Korunovační
ulici. Od roku 1994 působí Radost Praha v ZUŠ Praze 7, Šimáčkově ulici. V současné době sdružuje kolem 120
dětských i dospělých zpěváků ve věku od pěti do sedmadvaceti let. Repertoár koncertního sboru je velmi široký.
Obsahuje duchovní i světské skladby, od děl starých mistrů polyfonie přes díla klasiků a současníků až po lidové
písně zpívané většinou v původním jazyku. Sbor se zúčastnil mnoha renomovaných soutěží a festivalů.
Tentoktát uslyšíme jeho Ptačí koncert.
Eliška Pýchová
pracuje jako lektorka vzdělávacích programů v Centru současného umění DOX a vede lektorské oddělení v
Museu Kampa. V obou institucích se zaměřuje na zprostředkování umění především malým divákům. V rámci
studia na Olomoucké univerzitě se dlouhodobě věnuje zlepšení vztahu mezi školou a galerií.
„Během krátké výtvarné etudy společně s dětmi vytvoříme pomocí uměleckých děl moderních a současných
umělců dílo nové. Ukážeme si tak, že výtvarná výchova se dá propojovat s uměním už na prvním stupni
základních škol.“
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