
Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007

ROŠKOPOV 1 + 3
(termíny a programy jednotlivých akcí):

4.-14.7. 
2007

Filmová dílna „Štěstí aneb filmové (ne) štěstí“
Tři nezávislé štáby složené z účastníků dílny 
se budou snažit různými způsoby a odlišnými 
filmovými postupy zmocnit látky společně 
vytvořeného příběhu ve zdejší krajině… Zakončeno 
slavnostní premiérou v novopackém kině.

15.-21.7. 
2007

Divadelní (loutkářská) 
dílna

„Loutka, světlo a stín“
Cílem této dílny je vytvoření netradičních 
japonských (velko)loutek pod vedením japonského 
loutkoherce Noriyuki Sawy. Kulisou jim bude zdejší 
krajina, hra světla a stínů… Společné vystoupení dětí 
a Nori Sawy na konci týdne bude zahájeno průvodem 
loutek z Roškopova do Nové Paky…

Jezdecká dílna „Život v sedle I.“
Kůň nebude pro tebe jen dopravním prostředkem, 
ale stane se při této dílně i tvým společníkem, tedy 
i tvojí součástí…
Krajina viděná z jiné perspektivy, z koňského sedla. 
Týden s koňmi o koních.

22.-28.7. 
2007

Hudební dílna – 
premiéra!

„Osídlení krajiny“ aneb muzikál za jeden týden
Sólový i sborový zpěv za doprovodu vlastních i cizích 
hudebních nástrojů. Krajina se neosidluje jen 
střelbou a jízdou na koních, ale také „hrou 
a zpěvem“… Muzikálová premiéra na konci týdne.

Jezdecká dílna „Život v sedle II.“
Kůň nebude pro tebe jen dopravním prostředkem, 
ale stane se při této dílně i tvým společníkem, tedy 
i tvojí součástí…
Krajina viděná z jiné perspektivy, z koňského sedla. 
Týden s koňmi o koních.

29.7.-
4.8. 
2007

Taneční dílna „Prostor v pohybu –  pohyb v prostoru “
Tanec je let, letos také „cestování v čase“… Krajina 
nabízí obojí… Týden scénického tance s Evženií 
Šteflovou a Kateřinou Bednářovou, zakončený 
tanečním vystoupením…

5.-11.8. 
2007

Výtvarná  dílna „Výlet do světa zvířat“
Svět kolem nás jako nekonečná kniha námětů 
k zobrazení. Zvířecí říše ztvárněná netradičními 
výtvarnými technikami, doplněnými relaxačními 
a arte-terapeutickými postupy… S výsledky vás 
po týdnu seznámí závěrečná vernisáž…

12.-18.8. 
2007

Etnografická dílna Tajemným Podkrkonoším: „Živel vody…“
Putování po stopách v krajině… Účastníci se seznámí 
nejen se zajímavými místy, které krajina nabízí, ale 
také s lidmi, kteří z ní vyšli a začali tvořit…

19.-25.8. 
2007

Kamenářská dílna „Seznámení s Podkrkonoším a jeho poklady“
Prostor jako místo, ve kterém se nacházíme a čím je 
jedinečné ( spojeno se sběrem a zpracováním  nejen 
podkrkonošských polodrahokamů )



Programy a fotografie z předchozích ročníků včetně aktuálních informací 
naleznete na: http:roskopov.  open-art.cz  

4. - 14. 7. 2007 Filmová dílna: „Štěstí aneb filmové (ne) štěstí“ aneb Prostor 
nejen jako místo zachycení, ale i výzva hodná následování

Centrálním motivem letní filmové dílny bude tentokrát téma: štěstí. Tři nezávislé 
štáby složené z účastníků se budou různými způsoby a odlišnými filmovými postupy 
zmocnit látky společně vytvořeného příběhu. Komedie, reality show, horror, pohádka, 
a jiné, to vše bude na závěr dílny prezentováno v komponovaném programu 
v novopackém kině; účastníci si také budou moci ihned odnést hotové filmy na DVD.
Tato dílna proběhne ve spolupráci s městským kinem.

Doporučený věk: od 12 let (pozor: velmi omezený počet míst!)
Cena: 3 300,-
Supervize: MgA. Aleš Suk, filmař, pedagog FAMU Praha
Odborní vedoucí: Ing. Vladimír Soběslav, tvůrce nezávislých snímků, pedagog 

Univerzita HK
Mgr. Jan Suk, video umělec
Petr Kalkus, profesionální kameraman

15. – 21. 7. 2007 Divadelní (loutkářská) dílna: „Loutka, světlo a stín“ aneb Prostor 
nejen jako kulisa, ale i jako součást mého já…

Týden s japonským mimem a loutkohercem Noriyuki Sawou. Cílem této dílny je 
vytvoření netradičních japonských (velko)loutek pod vedením japonského loutkoherce 
Noriyuki Sawy. Kulisou jim bude zdejší krajina, hra světla a stínů… Společné vystoupení 
dětí a Nori Sawy na konci týdne bude zahájeno průvodem loutek z Roškopova do Nové 
Paky… Tato dílna je zaměřena na práci s jednoduchým loutkohereckým materiálem jako 
jsou loutky, masky a předměty.

Noriyuki Sawa vystudoval Pedagogickou univerzitu v Hokkaidu se zaměřením 
na řemesla a umění. Studoval také tradiční Japonské divadlo "Bunraku", jehož znalost 
nyní využívá ve svých vystoupeních. V posledních letech žije v Praze, kde pracuje jako 
učitel na DAMU. Zároveň vystupuje a vyučuje ve více než 20 zemích světa viz 
www.norisawa.cz)
Tento týden probíhá ve spolupráci s MKS Nová Paka.

Doporučený věk: od 9 let (pozor: kvůli individuálnějšímu přístupu velmi omezený počet 
míst!)
Cena: 2 500,-
Odborný vedoucí: Noriyuki Sawa

15. – 21. 7. 2007 Jezdecká dílna: „Život v sedle“ aneb Prostor viděný nejen
z koňského sedla (kůň, krajina a já)

Kůň nebude pro tebe jen dopravním prostředkem, ale stane se při této dílně 
i tvojí součástí a pomůže ti pozměnit perspektivu „viděného“; vždyť starost o něco 
živého nás vždy někam navrací…

Jezdecký výcvik dětí bude probíhat denně v areálu jezdecké farmy Stará Paka. 
Farma vlastní v ČR unikátní stádo 20 malých horských koní plemene Fjord, dovezených 
z Holandska. Koně jsou menšího vzrůstu (do 155 cm kohoutkové výšky), a proto jsou 
se svojí klidnou a milou povahou vhodné k práci s dětmi.

http://roskopov.open-art.cz/
http://www.norisawa.cz/


Děti (začátečníci) se během výcviku naučí základy ježdění (v ceně jsou zahrnuty 2 
hodiny jízdy denně) a ošetřování, děti mírně pokročilé a jezdci mohou na koních strávit 
chvíle při vyjížďkách do krásného kopcovitého terénu v okolí farmy.

Za výcvik odpovídá hlavní školený instruktor a děti jsou na farmě pojištěny.

Doporučený věk: od 10 let (pozor: kvůli individuálnějšímu přístupu velmi omezený počet 
míst!)
Cena: 3 500,-
Odborný vedoucí: Žaneta Pfefrová

22. – 28.7. 2007 Hudební dílna: „Osídlení krajiny“ aneb Muzikál za jeden týden 
(Zvuk v prostoru, prostor v hudbě)

Sólový i sborový zpěv za doprovodu vlastních i cizích hudebních nástrojů. Krajina 
se neosidluje jen střelbou a jízdou na koních, ale také „hrou a zpěvem“… Muzikálová 
premiéra na konci týdne.
Tento týden probíhá ve spolupráci s MKS Nová Paka.

Doporučený věk: od 10 let
Cena: 2 300,-
Doporučené předpoklady: láska (a trochu umu) ke zpěvu, lehce přenosné hudební 
nástroje, na něž umíte hrát,  vezměte s sebou  (harfy a klavíry nechte doma)
Odborný vedoucí: Mgr. Josef Krejčí

Mgr. Marek Kopecký

15. – 21. 7. 2007 Jezdecká dílna: „Život v sedle“ aneb Prostor viděný nejen
z koňského sedla (kůň, krajina a já)

Kůň nebude pro tebe jen dopravním prostředkem, ale stane se při této dílně 
i tvojí součástí a pomůže ti pozměnit perspektivu „viděného“; vždyť starost o něco 
živého nás vždy někam navrací…

Jezdecký výcvik dětí bude probíhat denně v areálu jezdecké farmy Stará Paka. 
Farma vlastní v ČR unikátní stádo 20 malých horských koní plemene Fjord, dovezených 
z Holandska. Koně jsou menšího vzrůstu (do 155 cm kohoutkové výšky), a proto jsou 
se svojí klidnou a milou povahou vhodné k práci s dětmi.

Děti (začátečníci) se během výcviku naučí základy ježdění (v ceně jsou zahrnuty 2 
hodiny jízdy denně) a ošetřování, děti mírně pokročilé a jezdci mohou na koních strávit 
chvíle při vyjížďkách do krásného kopcovitého terénu v okolí farmy.

Za výcvik odpovídá hlavní školený instruktor a děti jsou na farmě pojištěny.

Doporučený věk: od 10 let (pozor: kvůli individuálnějšímu přístupu velmi omezený počet 
míst!)
Cena: 3 500,-
Odborný vedoucí: Žaneta Pfefrová

29.7. - 4.8. 2007 Taneční dílna: "Cesta do minulosti“ aneb Prostor v pohybu – 
pohyb v prostoru aneb tancem letem, letem celým světem 
(týden scénického tance)

Tanec je let, letos také „cestování v čase“… Krajina nabízí obojí… Týden 
scénického tance s Evženií Šteflovou a Kateřinou Bednářovou, zakončený tanečním 
vystoupením…
Tento týden probíhá ve spolupráci s MKS Nová Paka.



Doporučený věk: 6 – 12 let (pozor: kvůli individuálnějšímu přístupu velmi omezený počet 
míst!)
Cena: 2 300,-
Odborný vedoucí: Mgr. Evženie Šteflová, absolventka pedagogiky tance AMU Praha

Kateřina Bednářová, studentka pedagogiky tance AMU Praha

5. - 11. 8. 2007 Výtvarná dílna: „Výlet do světa zvířat“ aneb Svět kolem nás jako 
nekonečná kniha námětů k zobrazení

Týdenní výlet, během kterého se děti seznámí a osvojí si různé výtvarné techniky 
(kresba, malba, malba na sklo, koláž, kašírování, práce s keramickou hlínou, sádrové 
masky a další), pomocí nichž nahlédnou do světa zvířat. Ta děti nejen různými způsoby 
ztvární, ale budou je moci dokonce i samy ztělesnit prostřednictvím masek, 
pomalováním těla či výrobou kostýmů.

S výsledky vás po týdnu seznámí závěrečná vernisáž.
Doporučený věk: 6 – 15 let
Cena: 2 300,-
Odborný vedoucí: Mgr. Markéta Velínská, absolventka Olomoucké univerzity 

Palackého, obor speciální pedagogika
Mgr. Kateřina Vlachová, absolventka Pedagogické fakulty 
University Hradec Králové, obor výtvarná výchova

12.-18. 8. 2007 Etnografická dílna Tajemným Podkrkonoším: „Živel vody“ aneb 
Prostor nejen jako místo, ve kterém přebývali naši předci (tajemné 
putování po stopách v krajině)

Náplní této týdenní dílny je „otevírání“ krajiny, která nás obklopuje, tedy nejen 
dobrodružné putování za zajímavými a tajemnými místy, která zde zanechali naši předci. 
Účastníci se také seznámí s tradiční výrobou a řemesly.

Dílna bude obohacena o řadu zajímavých přednášek a též videoprojekce. Dílna 
se koná ve spolupráci s Muzeem Nová Paka. Jeden den je též věnován sběru třpytivých 
pokladů této krajiny, tedy podkrkonošských polodrahokamů (s rozříznutím nálezů) 
a možná, že opět navštívíme nějaké to podzemí…

Střední turistická průprava nutná.
Doporučený věk: 7 - 15 let.
Cena: 2 300,-
Odborní vedoucí: Miloslav Bařina - ředitel muzea

Mgr. Ivo Chocholáč - vedoucí Klenotnice drahých kamenů.

19.-25.8. 2006 Kamenářská dílna: „Seznámení s Podkrkonoším a jeho poklady“ 
aneb Prostor jako místo, ve kterém se nacházíme a čím je 
jedinečné (spojeno nejen se sběrem a zpracováním 
podkrkonošských polodrahokamů)

Týdenní putování za poklady této krajiny. Účastníci navštíví přírodní skulptury, 
které zde vytvořily podzemní síly a nahlédnou tak do různých geologických období naší 
Země… Účastníci mohou nalézti při těchto cestách acháty, jaspisy, ametysty, křišťály, 
záhnědy, české granáty a seznámit se tak např. s lokalitami Levínská Olešnice, 
Železnice, Ždírnice, Rovně… Též naleznou nějakou tu zkamenělinu. Účastníci se naučí 
vyhodnocovat své nálezy a pod odborným vedením je pak vybrousí a vyleští.

http://www.novapaka.muzeum.cz/


Součástí tohoto týdne je i návštěva Burzy drahých kamenů, kterou účastníci 
mohou navštívit s rodiči. Dílna se koná ve spolupráci s Muzeem Nová Paka a bude 
doplněna o řadu přednášek a též videoprojekci.

Střední turistická průprava nutná.
Doporučený věk: 8 - 15 let.
Cena: 2 300,-
Odborný vedoucí: Mgr. Ivo Chocholáč - vedoucí Klenotnice drahých kamenů.

Všechny dílny probíhají na Novopacku, ve východní části Podkrkonoší, jež je součástí 
Geoparku Český ráj a snaží se mladým účastníkům otevřít zdejší krajinu 

ve spojitostech, tedy analogiích. Vždyť pochopení „podobností“ v krajině otevírá ji 
samou.

Podrobnější informace, přihlášku a také fotografie z minulých ročníků naleznete na:
www.open-art.cz nebo http://roskopov.open-art.cz/ ,

další info na telefonním čísle 728 124 816 ( Mgr. Kateřina Krejčová )
nebo e-mail: katka@open-art.cz

Ubytování účastníků je zajištěno ve stanech s dřevěnou podsadou. V případě špatného 
počasí možnost programu v hlavní budově, ve které je větší společenská místnost. 
Divadelní, taneční a filmová příprava u specializovaných workshopů bude probíhat 
v prostorách místního kulturního střediska. K dispozici je venkovní umývárna a sprchy 
uvnitř budovy.

Stravování je zajišťováno kvalifikovanou osobou (2x denně teplé jídlo (oběd, večeře), 
snídaně, druhá večeře, svačiny). Děti mají po celý den přístup k várnici 
se studeným/teplým čajem.

Po celou dobu trvání dílen je přítomen kvalifikovaný zdravotník.

http://roskopov.open-art.cz/
http://www.open-art.cz/

