Seminář zaměřený na způsoby zvládání hlasové
únavy při výkonu pedagogického povolání.

Projekt
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ORGANIZAČNÍ
INFORMACE SEMINÁŘE:
Datum:

17.9.2019

Čas:

8:00 – 12:30 hod.
(registrace od 7:30 hod.)

Místo:

ZUŠ B. Martinů
Sadová 29, Havířov
(koncertní sál)

Kapacita:

Kontaktní osoba:
Ing. Monika Miškaříková
Implementační manažer projektu
Magistrát města Havířov
Kancelář B-405, Odbor Kancelář primátora,
Oddělení strategického rozvoje
Tel.: +420 596 803 189
E-mail: administrator.map@havirov-city.cz

15 osob

Přihlášení: online přihláška ZDE

Účast zdarma.
Drobné občerstvení zajištěno.

ANOTACE SEMINÁŘE

Praktický seminář pro pedagogické i nepedagogické pracovníky zaměřený na způsoby zvládání
hlasové únavy založený na zásadách správného používání hlasu tak, aby zněl dostatečně silně,
měl příjemnou barvu a přitom se minimálně unavoval při využití techniky hlasového projevu
„Vokalsystem“ jako sestavy cvičení a způsobů práce s hlasem, vytvořené na základě
poznatků studia fonetiky a dlouholeté praxe operního pěvce a pedagoga.
Na semináři si vyzkoušíte a naučíte:
❑ Jak rozpoznat kvalitu hlasu, vlastnosti a typy hlasu
❑ Nejčastější chyby tvoření hlasu
❑ Práce s dechem
❑ Hlasová hygiena
Součástí semináře je:
❑ Návod jak mluvit v hlasové indispozici, jak zaujmout posluchače a udržet pozornost
❑ Ukázky každodenních léčivých cvičení
❑ Sluchová analýza hlasu účastníků a vzájemné zhodnocení současného stavu jejich
hlasového aparátu
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LEKTOR

Mgr. Kateřina Sluková
zpěvačka, hlasová pedagožka, organizátorka vzdělávacích a kulturních
aktivit a autorka unikátní pěvecké metody Vokalsystem.
Tato unikátní metoda byla vytvořena propojením studia fonetiky na filosofické fakultě a sedmnáctileté
praxe operní pěvkyně. Specializuje se na zvukovou stránku hlasového projevu, zejména kvalitu, sílu
a barvu hlasu, prevenci hlasových poruch, tedy jak mluvit, aby hlas byl dostatečně silný, měl
příjemnou barvu a přitom se minimálně namáhal.
Vychází z každodenních přirozených projevů člověka, proto je její výuka velmi kreativní, záživná,
nabitá praktickými ukázkami, cvičeními a co je nejdůležitější, je hlavně účinná, o čemž svědčí řada
vynikajících referencí účastníků jejich seminářů. Kromě toho se lektorka věnuje také kurzům zpěvu a
hudebním táborům pro děti, se kterými nacvičuje muzikál Medový Janek, který pro její ratolesti složila
uznávaná skladatelka Markéta Dvořáková.
STUDIUM A PRAXE
* Pedagogická fakulta OU * Institut umění OU, obor sólový zpěv * Studium výrazových pěveckých technik
* Pěvecký kurz Rakousko * Specializace na vokální pedagogiku 25 let * 15 let praxe v operním souboru
* Koncertní činnost: Itálie, Francie, Německo, Rakousko aj. * Hlasové poradenství pro jednotlivce a sbory
* Akreditované semináře MŠMT v rámci DVPP * vedení dětského pěveckého sboru, dětský muzikál Medový Janek *
Pořádání dětských hudebních táborů * Hlasová terapie *

REALIZÁTOR SEMINÁŘE
Tento seminář je realizován v rámci projektu:
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II“
Reg.č.: CZ.0.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607
Projekt je spolufinancování Evropskou unií.

Realizátor projektu:
Statutární město Havířov
Více informací o projektových aktivitách:
http://www.map-havirov.cz
https://www.facebook.com/MapHavirovII

