LITOMYŠLSKÁ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
pobočka Univerzity 3. věku při Univerzitě Pardubice
Zimní semestr akademického roku 2019/2020

„UMĚNÍ MLUVIT – SLOVO, HLAS, POHYB, MIMIKA, VÝRAZ, PŘÍBĚH“
Rozsah kurzu: 8 lekcí – 4 x 90 min + 4x 135 min. (20 vyučovacích hodin)
Je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit mluvit, vyprávět i naslouchat.
Termín: od 16. 10. do 27. 11. 2019 vždy ve středu od 9:00
Počet účastníků kurzu: 10 osob
Místo konání: učebna dramatického oboru v ZUŠ Litomyšl ul. B. Němcové (u „TUNELU“)
Lektor: Jana Paulová - divadelní pedagog, vyučuje dramatický obor v ZUŠ, loutkoherečka a herečka divadla pro
děti, výtvarnice

Cena: 600,-Kč
Náplň kurzu:
Každý z nás je vypravěčem - příběhy nám byly dány, abychom je vyprávěli.
Budeme hledat příběhy vhodné k vyprávění, zpracováním tak, abychom se o ně mohli podělit s ostatními.
Vypravěčství je vlastně jedno z nejstarších řemesel.
Objevíme, co toto dávné umění nabízí současnému světu. Jednou budete vypravěčem, jindy posluchačem.
Každý z nás je vypravěčem, jehož jediným pravidlem je BÝT SÁM SEBOU.
1. setkání – seznámení s „vypravěčstvím“ aneb, JAK VYPRÁVĚT PŘÍBĚH. Skupina se vzájemně pozná
formou rozhovorů a her
2. setkání – HRAVOST, RADOST, LEGRACE - návrat do prostoru dětství, hry – komunikace – vyprávění,
hry pro šest smyslů. Pozitivní vnímání – vybavování událostí.
3. setkání – JINAKOST V RŮZNÝCH PODOBÁCH – téma – příroda, počasí, uvědomění si pocitů (možná
budeme i venku). HRY – pohyb + hlas – vzniká pravdivý výraz. Spojení slova a pohybu, gesto je pro
vypravěče důležité.
4. setkání – jak zaujmout vyprávěním posluchače. VZOREC pro PŘÍBĚH: hrdina – problém – řešení. Hry
a tvorba situací
5. setkání – CESTA OD POHLEDU KE SLOVU. Pozorování okolí. Vnímání celým tělem - gesta nahrazují
slova. Cvičení. Psaní.
6. setkání – ROZVOJ PŘEDSTAVIVOSTI – rozvázání jazyka, trénink před posluchačem. Práce
s překvapením, tichem, pauzou. Vykřičník x otazník – velmi důležité. Ticho vytváří napětí…
7. setkání – VZPOMENOUT SI – další momenty vybavování si minulosti – situací do příběhu. Do
vyprávění přidáváme i divadelní prvky. Bajky nás učí stát se vypravěčem. Zkoušíme, zda nás
posluchač slyší, naslouchá – zaujali jsme?
8. Setkání – REFLEXE – vyprávění pro hosty - pozveme si přátele.
Přihlášky a placení školného:
V čítárně Městské knihovny v Litomyšli, Smetanovo nám. 50. v pondělí 9. 9. od 8:00, další dny pak na
oddělení pro dospělé čtenáře ve výpůjční době. Přihlášky přijímáme od 9. 9. do 20. 9. nebo do naplnění
kapacity.
Bližší informace, odpovědi na dotazy:
Ing. Iva Pekníková, hlavní organizátor LU3V
Městská knihovna Litomyšl, Smetanovo nám. 50
Email: peknikova@knihovna.litomysl.cz
Telefon: 461612068

