Náš Hviezdoslav
tvorivá dielňa 64. Hviezdoslavovho Kubína
Hlavný organizátor: Národné osvetové centrum
Spoluorganizátor a miesto: Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín
Termín: 20. – 22. 6. 2018
Cieľ tvorivej dielne
Predstaviť P. O. Hviezdoslava ako živého básnika zaujímavého pre umelecký prednes.
Tvorivá dielňa je vhodná pre recitátorov, pedagógov a lektorov umeleckého prednesu.
Čo sa očakáva od účastníkov dielne?
Záujem o poéziu P. O. Hviezdoslava, ochota vnímať a skúmať jeho obrazy, slovník, vetnú
skladbu, verš, ale vnímanie reality, pocity, myslenie, svetonázor, životnú filozofiu.
Nebáť sa pracovať s archaickejším jazykom, modernizovať ho súčasným výrazom.
Pracovať v skupine pod vedením lektorky aj individuálne na vybranom texte.
Čo ponúka tvorivá dielňa?
Vyskúšať si prednes poézie nášho osobitého básnika
Obohatiť svoj osobnostný a recitátorský výraz
Spoznávať hlbšie literárnu históriu a slovenskú poéziu cez básnikovu tvorbu
Predbežný časový plán
streda 20. 6.
11:00 - 12:00 Otvorenie tvorivej dielne (zoznámenie, výber básní)
14:00 - 18:00 Aktivity v dielni (jazykové, historické a významové interpretácie, diskusie)
20:00 - 21:00 Závery z dňa, poetické a hrové cvičenia
štvrtok 21. 6.
9:00 – 11:30 Skúmanie textu a hľadanie jeho výrazových možností
13:00 – 14:00 Analýzy vypočutých prednesov a predstavení
16:00 - 19:00 Práca s výrazom a jeho formovanie
večer podľa návrhov, možností a potrieb
piatok 22. 6.
9:00 – 10:00 Výstavba prednesu a zadanie individuálnych úloh
10:00 - 17:00 Individuálna práca a individuálne konzultácie
17:00 - 20:00 Finalizácia výsledkov

sobota 23. 6.
9:00 Prezentácia výsledkov dielne
Lektorka
Mgr. Zuzana Demková, pedagogička a režisérka, Námestovo
Dlhé roky pracuje s detským divadelným súborom Prvosienka v Námestove, ktorý získal
Cenu za tvorivý čin roka na Scénickej žatve 2007 a úspešne vystúpil na zahraničných
divadelných festivaloch. Pripravuje recitátorov, ktorí sú pravidelne na celoštátnej
prehliadke, aj
s repertoárom z tvorby Pavla Országha Hviezdoslava
Organizačné a finančné zabezpečenie
Záujemcovia o účasť na dielni sa prihlasujú prostredníctvom priloženej prihlášky, ktorú
treba zaslať na adresu Národného osvetového centra, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava
1 alebo mailom na adresu jaroslava.cajkova@nocka.sk čo najskôr, najneskôr do 15.
júna 2018. Počet účastníkov dielne je limitovaný.
Účastníci dielne nehradia žiadne účastnícke poplatky. Pôsobenie lektorky hradí
Národné osvetové centrum a Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.
Dopravu, stravu a ubytovanie si však účastníci dielne hradia z vlastných zdrojov.
Ubytovanie zabezpečia organizátori na základe riadne vyplnenej a odoslanej prihlášky
na ubytovanie na adresu Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

