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 Objednávka 

Níže uvedený přehled slouží k orien-
taci v naší nabídce akcí pro školy. 
Termíny workshopů a některých 
koncertů je možné domluvit zcela 
individuálně dle časových možností 
školy. Mimo akcí uvedených v nabíd-
ce dokážeme připravit různé akce na 
míru dle konkrétních požadavků. 

Detailní popis včetně programu kaž- 
dé z nabízených akcí naleznete v pří-
loze. 

Objednávky a dotazy adresujte na:
 Monika Halamková 
+420 602 525 317
halamkova@jfo.cz

Jedním z klíčových poslání JFO je podílet se na 
vzdělávání mladých posluchačů a pootevřít jim 
dveře do světa hudby. Mimo koncerty pro rodiny 
s dětmi či dostaveníčka pro maminky s batolaty 
nabízíme i mnoho dopoledních programů pro 
školy jako alternativu k běžné výuce.  

 Koncerty pro školy 

Těžištěm aktivit pro školy jsou speciál-
ní dopolední moderované koncerty, 
na nichž dětskému publiku otevíráme 
dveře do světa hudby. Nejde ani tak 
o výuku jako o seznámení se s tím, 
jaká vlastně může být hudba, po-               
otevření dveří k známým melodiím, ale 
i přístupům a tvůrčímu procesu.

 Ne tak úplně vážná hudba 
pro:  první stupeň základních škol
termín:  dle dohody 
 (cca 70 min) 
místo:  divadelní sál DKMO 
 (min. 250, max. 350 osob)
cena:  70 Kč*

 Láska na první poslech 
pro:  druhý stupeň základních škol, 
 střední školy
termín:  10. 11. 2016 v 10:00 hodin 
 (cca 90 min) 
místo:  společenský sál DKMO 
 (min. 350, max. 750 osob)
cena:  70 Kč*

 Jak se zkouší Mendelssohn 
pro:  střední školy
termín:  22. 3. 2017 v 10:30 hodin 
 (cca 75 min) 
místo:  společenský sál DKMO 
 (min. 350, max. 750 osob)
cena:  70 Kč*

 Generální zkoušky 

Nově pro školy zpřístupňujeme něko-
lik generálních zkoušek, aby měli žáci 
možnost orchestr slyšet v plné síle. 
Vybrali jsme je tak, abyste mohli sly-
šet stěžejní díla orchestrálního re- 
pertoáru. Před generálkou je pro žáky 
připraven poutavý dramaturgický 
úvod, přiblížení programu. 

 Klavírní koncert E. Griega 
pro:  druhý stupeň základních škol,   
 střední školy
termín:  3. 11. 2016 v 9:45 hodin 
 (cca 150 minut vč. pauzy) 
cena:  20 Kč*

 Josef Suk a jeho Asrael 
pro:  druhý stupeň základních škol,  
 střední školy
termín:  24. 11. 2016 v 9:45 hodin 
 (cca 150 minut vč. pauzy) 
cena:  20 Kč*

 Brahmsova První symfonie 
pro:  druhý stupeň základních škol,  
 střední školy
termín:  2. 2. 2017 v 9:45 hodin  
 (cca 150 minut vč. pauzy) 
cena: 20 Kč*

Generální zkoušky probíhají vždy  ve 
společenském sále DKMO. V jejich 
průběhu prosíme o zachování ticha.

 Workshopy 

Nejlepším způsobem, jak se plně 
věnovat každému dítěti na jeho cestě                  
k hudbě, jsou workshopy. Během nich 
se lektor interaktivně věnuje pro-
hlubování vědomostí každého z žáků. 
Kromě individuálního myšlení tak bu-
dou někdy děti muset zapojit i ruce a 
hlasivky.

EkoMusicHrátky 
pro:  první stupeň základních škol,  
 druhý stupeň základních škol
cena:  50 Kč*

 Každý má svého Leoše...
 nebo aspoň Bystroušku 
pro:  druhý stupeň základních škol 
cena:  50 Kč*

 Formování 
pro:  střední školy 
cena:  50 Kč*

Výše uvedené workshopy se uskuteční 
v hudebním sále JFO (min. 20, max. 40 
osob) vždy 1. a 3. úterý v měsíci (dle 
domluvy), a to v 8:30 a 10:30 hodin. 

 Jak se zkouší Beethoven 
komentovaná zkouška  orchestru
pro:  druhý stupeň základních škol 
 střední školy 
místo:  zkušebna JFO 
 (min. 30, max. 80 osob)
termín:  1. 11. 2016 v 9:00 hodin 
 (délka cca 80 minut) 
cena:  70 Kč*

*) Cena za žáka platná při objednávce nad 20 osob, pedagogický doprovod má 
vstup zdarma. Při objednávce více aktivit se uplatňují množstevní slevy.


