SEMINÁŘE 57. LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI

Semináře začínají v neděli 29. 6. a končí 4. 7. včetně. Denně od 8:30 do 13:00.
Příjezd seminaristů očekáváme v sobotu 28. 6. v podvečerních hodinách.

CENY SEMINÁŘŮ
Příspěvek na Klub pro děti je 400 Kč
Příspěvek na seminář rodičů s dětmi (tedy „Z“) je 800 Kč (1 dospělý + 1 až 3 děti)
Příspěvek na všechny ostatní semináře je 650 Kč

A • AUTORSKO-DRAMATIZÁTORSKÝ SEMINÁŘ
Máte nápad nebo téma na vlastní divadelní hru, našli jste povídku, román, hru, pásmo básní, které byste chtěli upravit pro svůj soubor nebo už máte hru dokonce hotovou a chcete si ověřit, její kvality – a přitom všem se také dozvědět něco o dramaturgii, reži a o loutkovém divadle vůbec? Režisér a dramaturg Luděk Richter Divadelní společnosti Kejklíř se na vás těší.
Pozor – bude potřeba, abyste nejpozději do konce května poslali lektorovi a dalším třem spoluseminaristům údaje k předlohám a tématům, která jste si vybrali (nebo rozpracované scénáře) a sami si prostudovali ty, které oni pošlou vám. Adresy a rozdělovník – kdo, co a komu – samozřejmě dodáme po vašem přihlášení.

D • DIVADLO NA PAPÍŘE
Kreslené, mačkané, trhané, skládané i rolované události s využitím tužky a papíru. Čára jako živá bytost • Čára jako stopa po akci • Čára a papír jako prostředky dorozumění. Od zkoumání výrazových možností čáry a papíru k etudám a příběhům. Tím vším vás provede výtvarnice a loutkářka Hana Voříšková.

F • FOTO-KOMIX
Trpíte-li také fascinací knihami Františka Skály, jste u nás správně. Během dílny si můžete vymyslet, vyrobit, nafotit, dokreslit a napsat svůj vlastní příběh, náladu, nápad, variaci, či vtip. Na konci týdne bude každý z vás držet v ruce vlastní autorské leporelo, které vám bude každý závidět.
Dílna je určená zájemcům od 17 let a povedou ji Jiří Jelínek (autor, herec a režisér divadla Dno, Husa na provázku a Tichý jelen), Dorota Tichá ( výtvarnice, herečka divadla Bez slovníku a Tichý Jelen), Zuzana Vítková (výtvarnice, básnířka, herečka divadla Dno, Jesličky a Tichý jelen).

H • HLAS NAHLAS
Pedagožka katedry alternativního a loutkového divadla DAMU, herečka Jana Altmannová se vás pokusí naučit správně používat hlas, správně dýchat, využívat rezonanční dutiny, aby byl hlas znělý a nosný. Dozvíte se, jak dobře artikulovat, lo-gicky členit promluvu, pracovat s tempem a rytmem řeči, dozvíte se, co je to tělové gesto a jak ovlivňuje intonaci, jak pracovat s hlasovými rejstříky (loutkářskou stylizací hereckého partu) a jak se vyhnout hlasovým problémům. Pracovat budete s texty Karla Čapka, Pavla Eisnera, Jana Wericha, Jiřího Žáčka a Václava Čtvrtka. Po ukončení kurzu se ovšem ocitnete pouze na začátku cesty práce s hlasem, která je pro herce celoživotním úkolem a údělem a bude záležet jen na vás, jak nabyté nalosti zúročíte.

J • JAVAJKA SNADNO A RYCHLE - MÁME NA TO SKORO TÝDEN!
„Použitelným javajkářem se člověk snadno a rychle nestane, bez grifu a fortelu to nejde a tito oba se získávají cvikem a časem. Rozhodně ale několik dnů v Chrudimi může prozradit, kterak si jednoduchými prostředky zhotovit poměrně funkční „trenažér“, se kterým jde dokonce i hrát, a naučit se na něm základům vodění, které pak už lze rozvádět dle libosti. Píli a nápadům se meze nekladou, materiálová základna je velmi prostá a efekt může být téměř dokonalý :-) Neboť javajkoví technologové jsou už asi neznámý druh, a javajkář si tudíž musí umět vypomoci sám...“ To vše nejen napsala, ale je také připravena prakticky dokázat herečka Lea Hniličková (Národní divadlo marionet).

K • KLUB PRO DĚTI (1. stupeň ZŠ)
Tvořivé prožití chrudimské přehlídky pro děti mladšího školního věku. Klub povedou zkušené odbornice v oblasti dramatické výchovy Hana Zimmermannová a Jana Horáková (pedagožky ZŠ Satalice). Jakékoliv hudební nástroje, bez ohledu, zda na ně děti umí nebo ne, jsou vítány.
Pozor • Klub není celodenním hlídáním dětí a bude fungovat jen v době seminářů – tedy od 8:30 do 13:00.

L • LOUTKA A JEJÍ HLAS
Seminář zaměřený na práci s hlasem a jeho stylizaci při tvorbě postavy na loutkovém divadle. Herečka, loutkářka a pedagožka Hana Dotřelová vám ukáže, jak technika hlasu pomáhá při práci na charakteru (věku, pohlaví apod.), emoci nebo psychickém stavu jevištní postavy. Vytvoříte si i jednoduché loutky, kterým pak svůj hlas propůjčíte.

M • MAŇÁSEK
„Pokusím se vás provést maňáskovou abecedou a doufám, že vás to bude bavit. Jestli neumíte ani písmenko, nevadí, začneme od píky a budeme zkoušet to nejzákladnější… a dojdeme k drobným etudám a výstupům.“
herečka Martina Hartmannová

O • OČIMA LOUTEK ANEB SERIÁL NA POKRAČOVÁNÍ ZE ŽIVOTA LOUTEK
Seminář pro náctileté (13 – 17 let)
Jak se mají loutky? Jak a čím se baví? Co je trápí? Co si myslí o nás lidech? A co o sobě? A jaký názor mají na Loutkářskou Chrudim? Na tyto znepokojivé otázky budeme každý den hledat odpověď a výsledky zveřejňovat ve fotografické příloze přehlídkového zpravodaje. Nikdo si nemůže být jistý před všetečnými pohledy loutek. Buďte bdělí! Budeme se pohybovat hodně v prostoru, dívat se kolem sebe a všímat si věcí všedních i nevšedních… Budeme objevovat různá prostředí a zákoutí Chrudimi a dívat se na svět očima loutek. Loutky si vyrobíme, ale pokud budou chtít, mohou si loutky přivézt i svého člověka… Digitální fotoaparáty jsou vítány!!!
Jana Mandlová, Jindra Homolová a možná i další
ze svitavské Dramatické školičky

P • PROBOUZENÍ SPÍCÍ ENERGIE
Improvizovaná loutka • Co všechno může být loutka, aneb magický moment oživení hmoty. Vytváření a skládání loutek.
Marioneta • Typy marionet – cesta od nejjednodušších loutek ke složitějším.
Technologie • Pohybové možnosti marionety jejich vliv na charakter postavy.
Praktický seminář pro výrobu loutek, převážně dřevěných, a objevování jejich jevištního potenciálu.
Scénograf, herec autor a režisér Karel Vostárek,
Lucía Bayardo Oaxaca, Mexico
(vedoucí loukového souboru Los Barrigones)

S • SLOVA – A CO JE ZA NIMI?
Když otevřeme knihu a zabodneme prst do stránky, lapíme slovo. Co slovo vyjadřuje přímo? Co evokuje? Jaký příběh odžitý nebo vymyšlený se nám vybaví? K čemu nás inspiruje? K dialogu? Monologu? Básni? Poezii v próze? Kolik podtextů vězí za jediným slovem?... Jaký projev tvořenému příběhu propůjčit, aby zazněl na jevišti? Jakými divadelními a výtvarnými prostředky mu pomoci, aby oslovil diváky?
Inspirační divadelní seminář, zabývající se autorskou tvorbou a jejím jevištním ztvárněním, pod vedením herečky a autorky Blanky Josephové-Luňákové a výtvarnice Máši Černíkové.

T • TĚLO A POHYB
Tělo jako nástroj – pocit jako kouzlo.
Černé a růžové brýle.
Rekvizita – partner i nepřítel.
Herecký úkol, charakter, role.
A konečně – pátek je pátek...
mim a lektor pohybového divadla Josef Tichý

Z • ZVÍŘÁTKA – PROČ JSOU JAKÁ JSOU
aneb Inspirativní seminář pro rodiče s dětmi
Proč má velbloud hrb? Jak přišel nosorožec ke své kůži? A jak dostal leopard skvrny? Pojďte s námi po stopách zvířat a příběhů, které vyprávějí, proč jsou zvířata taková, jaká jsou. Čekají nás rozmanité dramatické hry, improvizace, rukodělné a výtvarné činnosti i hudební aktivity.
Seminář je určen rodičům, prarodičům, strýcům i tetičkám s dětmi ve věku od 5 do 12 let.
Tomáš Doležal • Studio dramatické výchovy Labyrint
Eva Mohaplová • Sdružení pěstounských rodin Brno

