
Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2011

ROŠKOPOV 1 + 2 aneb 1 měsíc a dva týdny otevřeného prostoru
(letní dílny pro děti a mládež)

1. - 9.7. 2011 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 divadelní 
zpracování tradiční japonské pohádky „Grand Father Cherry Blossom“ pod vedením japonského 
loutkoherce Noriyuki Sawy. Kulisou bude zdejší krajina, hra světla a stínů…
Společné vystoupení dětí a Nori Sawy na konci týdne bude zahájeno průvodem loutek… 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.

Doporučený věk: od 8 let.
Odborný vedoucí: Noriyuki Sawa
Cena: 4 000 Kč

3.– 9.7. 2011 Fotografická dílna: „Prostor kolem nás jako téma 
k zachycení“
aneb Fotografie jako způsob vyjadřování: nejde o to, nač se díváš, ale co vidíš

Týden s fotografkou Petrou Menclovou, která zájemcům o fotografické umění představí základní 
metody a postupy zpracování digitální i klasické fotografie (makro, portrét, sport; reportáž…), 
a snad poodhalí i tajemství zachycení okamžiku. Účastníci se mohou těšit i na kouzla v temné 
komoře.

Doporučený věk: od 12 let.
Odborná vedoucí: Ing.     Petra Menclová  
Cena: 3 200 Kč

10. - 16.7. 2011 Výtvarná dílna: „Čtvero ročních období“
aneb „Krajina jako jedinečný prostor k tvoření“

Mladí umělci si vytvoří pod vedením výtvarnice Niny Rulfové vlastní návrhy oděvů, šperky 
a doplňky. Seznámí se s technikami patchworku, enkaustikou, twist-artem či pletením z novin. 
Závěrem bude pro rodiče připravena módní přehlídka.

Doporučený věk: od 7 let.
Odborný vedoucí: Nina Rulfová, výtvarnice, pedagog
Cena: 3 200 Kč

13.–23.7. 2011 Filmová dílna: „Všechny živly světa“

http://www.dangerita.net/
http://www.norisawa.cz/


Svět kolem nás tvoří spoustu věcí, ale dá se shrnout do čtyř živlů. To a mnohem více bude 
tématem letošní filmové dílny. Techniky a žánry, pomocí kterých lze tyto čtyři živly 
uchopit je neomezené…
Tři nezávislé štáby složené z účastníků dílny se budou snažit různými způsoby, odlišnými 
filmovými postupy
a hereckými styly zmocnit látky společně vytvořeného příběhu ve zdejší krajině…
Od scénáře, přes praktickou režii, hraní, střih i finální produkci se společně
dobereme na slavnostní premiéru v novopackém kině!

Doporučený věk: od 12 let.
Odborní vedoucí: Jakub Doubrava, David Trávníček, Aleš Trhlík
Cena: 4 000 Kč

17.– 23.7. 2011 Taneční dílna: „Cesta do hlubin“
aneb Prostor v pohybu – pohyb v prostoru

Pětidenní taneční dílna s cílem objevovat, nořit se a hledat dosud nepoznané krajiny 
mořských hlubin. Nutná výzbroj a výstroj: originální tělesná konstrukce, mozkové palivo 
a odvaha vydat se na neznámou cestu. Pomocí tanečních a hereckých improvizací 
najdeme mapu k pokladům ukrytých v tajemných hlubinách. Bude potřeba zorientovat 
se v prostoru, v sobě a najít způsob jakým společně bezpečně zdolávat nečekané nástrahy 
podmořského světa.

Doporučený věk: od 10 let.
Odborné vedoucí: Mgr. Radka Janů, taneční pedagog, členka Tanečního divadla Honzy 
Pokusila; MgA. Eva Kratochvílová, členka Klicperova divadla Hradec Králové
Cena: 3 200 Kč

24.– 30.7. 2011 Taneční dílna: „Koloběh života…“
aneb Prostor v pohybu – pohyb v prostoru

Mimina, předškoláci, škola, první lásky, promoce, práce, rodičovství, Tanec je pohyb, 
tanec je hra, tanec je let, let prostorem i časem… Krajina nabízí obojí. Týden scénického 
tance, tentokrát s tématikou různých období života.

Doporučený věk: 6 – 14 let.
Odborná vedoucí: Mgr. Evženie Šteflová, taneční pedagog
Cena: 3 000 Kč

31.7. - 6.8. 2011 Výtvarně – divadelně - hudební dílna
aneb To puDe

Dílna Divadla DNO. Ve 3D! Se 4D!
Dějů plná divadelně výtvarně hudební dílna. Drama pod víčkem Ramy, Dojáky v lahvi 
mléka, Dada na ruské zmrzlině! Draci, Drákulové, Dinosauři, Detektivové, Dalmatini, 

http://rajdo.webnode.cz/


Diskobolové a Další! Pro divůchtivé děti. Pro Dařbujány i Drobné Dívky. Vše samozřejmě 
v 3D prostoru! To jest Dostatečně Daleko od Domova! Dost Dobré písně v Ddur! To De,ne?
Do dílny Vás zvou členové Divadla Dno (neboli 4Dňáci): Dirka Dělínek, Damil Dělohlávek, 
Dirka Dělohlávková a Datěj Dospíšil.
PS: Dobrodružství denně. Divy dodatečně.

Dílna bude vycházet stejně jako loni ze „site specific art“. To znamená, že jako 
detektivové nejdříve vypátráme tajuplná a prazvláštní místa (to jsou ony „sites specific“), 
na kterých ukrývají se příběhy. Ty pak pomocí magie, ke které patří loutky, světla, tanec, 
barvy, zpěv, křik, šepot či třeba mech na hlavě, společně vyvoláme a oživíme. (to je ono 
„art“) A protože se kouzlení daří ponejvíce ve tmě, zakončíme naši dílnu o poslední 
táborové noci zahráním našich objevených příběhů rodičům a kamarádům. Už jste někdy 
viděli tančit pařez? Těšte se!

Doporučený věk: od 10 let.
Odborní vedoucí: Jiří Jelínek, divadelník; Kamil Bělohlávek, scénograf; Mirka 
Bělohlávková, loutkoherečka; Matěj Pospíšil, univerzál
Cena: 3 200 Kč

7. – 13.8. 2011 Geologická dílna: „Cesta za tajemstvím
zkamenělin“
aneb Putování krajinou po stopách nejstarší minulosti

Týden exkurzí nejen do Podkrkonoší, pro všechny, kteří jsou fascinováni horninami 
a zkamenělinami, jejich hledáním, určováním jejich stáří a odkrýváním jejich tajemství. 
Zamíříme na geologicky a paleontologicky významné lokality, kde bude možné nalézt řadu 
zajímavých hornin i zkamenělin, od trilobitů až po žraločí zuby.
Dílna bude obohacena o řadu zajímavých přednášek a též o videoprojekce.
Střední turistická průprava nutná!

Doporučený věk: od 12 let
Odborný vedoucí: Mgr. Václav Mencl, vedoucí Klenotnice drahých kamenů
Cena: 3 500 Kč

7. – 13.8. 2011 Muzikálová dílna: „Mocné síly“
aneb Zvuky, hlasy a melodie všude kolem

Na prázdninách u babičky
stará kniha vypráví.
Vystoupí z ní mocné síly,
ukrutně nás potrápí.

Zdali dobro zvítězí?
Cesta zpět se otevře?
O tom rozhodne se tím,
co v nás samých jenom vře.



Co vře ve vás? Sólový a sborový zpěv za doprovodu vlastních i cizích hudebních nástrojů? 
Divadelní duše? Pak jsi ten pravý(á) pro muzikál a jeho premiéru na konci táborového 
týdne.

Doporučené předpoklady: láska (a trochu umu) ke zpěvu, lehce přenosné hudební 
nástroje, na něž umíte hrát, vezměte s sebou (harfy a klavíry nechte doma).

Doporučený věk: od 10 let.
Odborní vedoucí: Mgr. Josef Krejčí, Mgr. Marek Kopecký, Jan Krejčí, hudebníci, 
pedagogové
Cena: 3 200 Kč

14. – 20.8. 2011 Kamenářská dílna: „Seznámení s Podkrkonoším a jeho 
poklady“ aneb Prostor jako místo, ve kterém se nacházíme a čím je jedinečné

Týden pro všechny, kteří propadli kouzlu podkrkonošských „polodrahokamů“. Spojeno se sběrem, 
poznáváním a vlastnoručním řezáním, broušením a leštěním minerálů.
Putování za poklady této krajiny. 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… Účastníci se naučí vyhodnocovat své 
nálezy a pod odborným vedením je pak vybrousí a vyleští.
Střední turistická průprava nutná.

Doporučený věk: 8 až 15 let.
Odborný vedoucí: Mgr. Václav Mencl, vedoucí Klenotnice drahých kamenů
Cena: 3 000 Kč


