DVA PROŽITKOVÉ SEMINÁŘE VE STEJNÉM ČASE NA STEJNÉM MÍSTĚ

NÁVRAT KONCOVKY aneb ZDRAVÉ MUZICÍROVÁNÍ
18. - 20. května 2012
Poprvé bude celé centrum jen a jen pro nás, včetně kuchaře.

KOMU JSOU SEMINÁŘE URČENÉ

LEKTOŘI

Kurz je vhodný pro pedagogy, muzikanty, terapeuty,
páry, skupiny, jednotlivce i celé rodiny s dětmi.

Petr Broniš - zakladatel projektu, akreditovaný

K účasti není nutné hudební vzdělání ani hudební
sluch či umělecké nebo pohybové nadání.

CO VÁS ČEKÁ?
oživíme hru na původní, pentatonické,
bezdírkové píšťaly - Koncovky
bubny africké, ploché i tzv. drumbeny
didžeridy z bambusu, eukalyptu i jasanu
fujary i flétny nosové, chřestidla i kamenné

lektor NK. Hráč na Koncovky a další nástroje.
Absolvent edukační MT na PF UK v Praze.

Mgr. Hana Bronišová - akreditovaná lektorka NK,
a dlouholetý pedagog ZŠ a MŠ v České Lípě.

Mgr. Hana Smržová - akreditovaná lektorka NK,
spec. pedagog, absolvent edukační MT PF UK.

Monika Pelcová - lektorka NK, taneční lektorka,
zkušený pedagog MŠ.

Zuzka Aditi Opelková - lektorka NK, hlasová

zpěvy přirozené až alikvotní

a taneční lektorka, poradce francouzské kosmetiky
BIO ALTEARAH založené na působení barev a vůní.

brumle dřevěné i kovové, lyry a kytary

Praxi fyzioterapeuta přidá host Ivana Tučková.

tibetské znějící mísy, zvonky a činelky

CHARAKTERISTIKA SEMINÁŘE
Zdravé muzicírování podporuje osobní,
přirozeně dané vlohy a schopnosti.
Jde o interakci hudebních a pohybových
dovedností zaměřenou na rozvoj osobnosti.
Vytvoříme prostor pro intuitivní hraní a tanec,
alikvotní i přirozený zpěv, emoce i meditace.
Seznámíte se s metodikou FyMuSti a jejím
působením na rozvoj emoční inteligence.
Metoda programu Zdravé muzicírování zraje od roku
2006. Kurz je akreditovaný MŠMT pro DVPP ze škol
všech typů a zaměření od 3 – 18 let dětí a mládeže.

Přínos semináře

Seminář se koná již tradičně v centru Skalka 22
v obci Skalka u Doks v kraji Máchova jezera a hradu
Bezděz. Ubytování je v pokojíčcích zařízených ve
stylu feng-shui či společně v meditační hale s krbem.
Možnost stanování. Vynikající vegetariánská strava!

Více o místě samotném na: www.skalka22.cz

Poprvé dva semináře souběžně
Pro rodiče, kteří chtějí přijet i s dětmi, nabízíme ve
stejném čase samostatný „ Rodinný seminář “ pod
vedením zkušených lektorů projektu. Rodiče s dětmi
od 5 do 12 let mají vlastní dílny s programem.
Starší děti se mohou účastnit hlavního semináře.

Kurzovné

Osobní prožitek podle J.A.Komenského.

1 000 – 2 500 Kč (dle profese a zařazení v kurzu)
Účast si zajistíte zálohou 500,- Kč za osobu.
Emailové přihlášky zasílejte do 18. dubna 2012

Všechny představené a vámi odzkoušené
nástroje příznivě ovlivňují tělo i mysl.

Cena za jídlo a ubytování

Je pro širokou odbornou i laickou veřejnost.

na 2 a 3 lůžkových pokoji: 1040,- Kč

Vychutnáte si hudební naplnění a relaxaci.

v hale ve spacáku: 840,- Kč

Prožijete radost ze společného muzicírování,
přičichnete k vůním z esenciálních olejů bio
původu vytvořených v barevných škálách.

ve stanu / karavanu: 740,- Kč
Děti od 4 až 12 let mají slevu 50% na ubytování.

Hra na „Koncovku“ podporuje brániční dech,
koncentraci, souznění s přírodou, prevenci
rýmy, chřipky, stresu, je pomocníkem v léčbě
astmatu, alergií a civilizačních chorob vůbec.

Telefonem nebo emailem:

Zažijete celkový pocit uvolnění a souznění,
poodhalíme i výroby přírodních nástrojů.

Jak se přihlásit?
Hana Bronišová , mobil: 776 196 444
email: hanasve@seznam.cz,
Informace na: www.navratkoncovky.cz ,
nebo na: www.koncovka.estranky.cz

