Týdenní workshop afrického bubnování v Kunčicích
Termín konání: 10. až 17. červenec 2011
Místo konání:
Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem – Chata Stará škola (www.staraskola.eu)
Předběžný program:
1. den (neděle):
Příjezd během odpoledne, aklimatizace, ubytování, seznámení s programem kurzu a organizací, seznámení se
mezi účastníky navzájem a „prolomení ledů“ pomocí psychologických her. Obeznámení účastníků s metodami
práce; obeznámení s cílem vytvořit z workshopu videodokumentaci. Zadání skupinové práce č.1.
2. den (pondělí):
8:00
snídaně
9:00–10:00
seznámení účastníků s bubny, jejich historií, nahlédnutí do západoafrické kultury; provizorní
rozdělení účastníků do dvou skupin,
zadání individuálního úkolu
10:00–12:00
úvodní výuka ve dvou skupinách (skupina basové bubny a skupina djembe)
12:30–13:30
oběd
13:30–15:00
polední klid
15:00–17:00
výuka ve dvou skupinách – výměna skupin (skupina basové bubny a skupina djembe)
17:30–18:30
večeře
19:00–20:00
prezentace skupinové práce č. 1; hraní rolí v modelových situacích; videofeedback
definitivní rozdělení účastníků do dvou skupin (s důrazem na úroveň pokročilosti i rovnoměrné
zastoupení slyšících a neslyšících v obou skupinách)
od 20:00
volný program
3. den (úterý):
8:00
9:00–12:00
12:30–13:30
13:30–15:00
15:00–17:00
17:30–18:30
19:00

4. den (středa):
8:00
9:00–11:00
12:00–13:00
13:30
18:30–19:30
19:00
21:00

snídaně
lekce rytmů
oběd
polední klid
lekce rytmů
večeře
promítání fotek a vyprávění o Gambii;
zadání skupinového úkolu č.2

snídaně
lekce rytmů
oběd
výlet na horské středisko Paprsek (lehká turistika)
večeře
ochutnávková lekce afrického tance
táborák, jam, společenské hry

5. den (čtvrtek):
8:00
snídaně
9:00–12:00
lekce rytmů
12:30–13:30
oběd
13:30–15:00
polední klid
15:00–17:00
lekce rytmů
17:30–18:30
večeře
19:00
prezentace skupinového úkolu č. 2 (prezentace, diskuse)
6. den (pátek):
8:00
9:00–12:00
12:30–13:30
13:30–15:00
15:00–17:00
17:30–18:30
19:00

7. den (sobota):
8:00
9:00–12:00
12:30–13:30
13:30–15:00
15:00
17:30–18:30
19:00

snídaně
výlet na Kunčickou horu
oběd
polední klid
lekce rytmů
večeře
Společná zpětná vazba na uplynulý týden. Výtvarné zpracování zážitků a zkušeností do
posteru.

snídaně
společné hraní obou skupin, generálka vystoupení
oběd
polední klid a příprava na vystoupení
vystoupení v Kunčicích a ve Starém Městě
večeře
Prezentace na téma: Jaké možnosti nabízí program "Mládež v akci"? Diskuse na téma, jak si
požádat o projekt a co vše vyžaduje jeho realizace.

8. den (neděle):
8:00
snídaně
8:30–9:00
společné uzavření uplynulého týdne;
dopoledne
úklid, odjezd

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně
autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití
informací, jež jsou jeho obsahem.

