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BUBNOVÁNÍ NA DJEMBÉ BUBNY
S PRVKY MUZIKOTERAPIE

www.bavklubpribor.cz

www.facebook.com/bavklub

Vážení pedagogičtí kolegové,
i v letošním šk. roce nabízíme školám naše DJEMBE workshopy.
Tyto workshopy probíhají dopoledne, v rámci vyučování, možno využít pro předměty Hv,Tv (jde i o fyzickou činnost),
naukové předměty - žáci se dovědí něco o etnikách, tradicích, o vlivu rytmů bubnů a dalších etnických nástrojů, které
jim budou předvedeny (tibetské mísy, didžerida, brumle, zvonce, kartálky apod.). Vyzkouší si intuitivní zpěv.
Žáci příborských škol docházejí do BAV klubu. Na workshopy pro okolní školy dojíždíme. Většinou děláme 2 - 3
v průběhu dopoledne, pro cca 20 žáků v každé skupině - máme k dispozici 21 bubnů djembé. Pro workshopy
potřebujeme k dispozici 1 učebnu s 25 židlemi v kruhu.
Navrhujeme tento časový harmonogram:
Cca v 8:00 h přijedou 2 pracovníci BAV klubu na Vaši školu, vyloží nástroje, upraví si místnost. Se začátkem vyučování
zahájíme workshop v délce 2 vyuč. hodin. Vyučovací bloky se dají dle Vašeho požadavku posunout nebo naplánovat na
Vámi požadovaný čas.
Cena: 60,- Kč/žák na 1 workshop se zapůjčením bubnů při minimálně 40 dětech. Doprava je kalkulována samostatně,
dle vzdálenosti – 7,- Kč/km. Pro srovnání, za stejný workshop platí u nás mládež a dospělí 130,-Kč/os. Žákům
tedy poskytujeme slevu.
Malé představení se: Jsme školské zařízeni, které má k dispozici 21 djembé bubnů a další perkusí nástroje, takže děti
jsou po dobu výuky aktivními účastníky, nejen posluchači.
Já osobně jsem povoláním učitelka ZŠ s mnohaletou praxí, v současné době ředitelka BAV klubu, SVČ.
Absolvovala jsem různé kurzy, získala certifikát muzikoterapie, dokončila jsem studium muzikoterapie pod vedením
PaedDr. Lubomíra Holzera, na Filozofické fakultě v Olomouci. Vedu kroužky, kurzy a workshopy pro rodiče s dětmi MŠ,
pro školní děti, mládež, pro dospělé.
Vážení pedagogové, máte-li o výše uvedenou spolupráci zájem, ozvěte se a můžeme dohodnout vhodný termín.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Za BAV klub :

……………………………………….
Vlasta Trojčínská – ředitelka

