Muzikantský domeček při MŠ Lumpík v Brandýse nad Labem vás zve na

MUZIKANTSKÉ INSPIRACE
pro rodiče, pedagogy a další zájemce

10.2.2018 - Jarní tání – bubnování
hudební průvodce: Petr Šušor (www.bubnovani.cz)
Věděli jste, že smysl pro rytmus je základní předpoklad pro aktivní
muzicírování? Rytmické cítění má v sobě opravdu každý, vždyť
i člověk neandrtálský musel jednou začít – vzít co měl po ruce a zkusit to…
My to budeme mít snazší - zdatný hudební průvodce nám doveze krásné bicí
nástroje a ukáže nám, jak na to.
Bubnování v kruhu přináší výrazný hudební zážitek, podporuje koncentraci
a dobrou náladu. Dospělí a starší děti se na bubnování dozvědí něco o
afrických bubnech Djembe a naučí se různé typy úderů a hry.
Od 10:00 do 10:50 si zahrají děti od 4 do 10 let (možné také v doprovodu
rodičů), cena 200 Kč
Od 11:00 do 12:35 si zahrají starší děti a rodiče, cena 330 Kč
přihlášky do 31.1.2018 na e-mailu: muzikantskydomecek@gmail.com

14.4.2018 - Muzikoterapie a muzikofiletika – dvě inspirativní cesty k hudbě
hudební průvodkyně: Štěpánka Čížková (http://www.souzneni.eu)
Že hudba léčí není žádné velké tajemství. Je spíš s podivem, že její léčivé účinky
nevyužíváme více. Harmonizující účinky mohou mít i hudební nástroje, které se
u nás příliš nevyužívají. Přijďte si k nám zahrát na nástroje, které jen tak neuvidíte
(ani neuslyšíte). Jste-li rodič nebo učitel, vyzkoušíte si konkrétní způsoby, jak
obohatit a prohloubit hudební práci s dětmi.
Navíc, obklopeni libými zvuky, uděláte i něco pro sebe...
Od 10:00 do 11:00 Hra zvuků pro rodiče a děti od 2 do 6 let, cena 230 Kč dítě
s rodičem (90 Kč za dalšího rodiče / dítě)
Od 14:30 do 17:30 Prožitkový kurz muzikoterapie a muzikofiletiky pro rodiče
a pedagogy (i další zájemce), cena 530 Kč, v ceně základní informační materiál
přihlášky do 30.3. 2018 na e-mailu: muzikantskydomecek@gmail.com
5.5.2018 - Hudební nástroje JINAK
hudební průvodci: Anežka Šubrová, Ladislav Šubr (www.muzikantskydomecek.cz)
V záplavě dětských komerčních lákadel získává na významu schopnost vytvořit si
vztah třeba k jedné, jediné hračce, knížce, předmětu… Pokud se děti podílí na jeho
výrobě, je to o něco jednodušší. Společnou výrobou hudebních nástrojů podpoříme
manuální zručnost, výtvarné schopnosti i hudební a zvukovou citlivost. Přijďte
k nám strávit rodinné odpoledne s výrobou dešťové hole a flétničky-koncovky.
Od 14:00 do 18:00, pro rodiče a děti od 4 let, vyrábějící účastník platí 400 Kč,
cena je včetně materiálu na výrobu dvou hudebních nástrojů.
přihlášky do 2.5. 2018 na e-mailu: muzikantskydomecek@gmail.com

Všechna setkání probíhají na adrese Muzikantského
domečku: Husova 1319, Brandýs nad Labem
www.muzikantskydomecek.cz

