Program dvoudenního semináře „Muzikoterapie v knihovnách“ (28.-29. dubna 2015)
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 5.NP (velký sál)
Seminář je realizován s finanční podporou MK ČR a SKIP ČR

úterý 28. dubna

9:00–10:30

Prezence
Mgr. Matěj Lipský, Ph.D.

10:30–12:00

Přednáška: Muzikoterapie – komunikace ukrytá
v hudbě
Muzikoterapie a její využití v Centru sociálních
služeb Tloskov, práce přednášejícícho u cílové
skupiny dětí s postižením.

12:00–13:00

Polední přestávka

13:00–14:30

Přednáška: Hudba nerovná se muzikoterapie
Vznik a vývoj hudby, implicitní povaha tónu,
primární záměr hudby a muzikoterapie. Celostní
muzikoterapie a její principy.

14:30-14:45

Přestávka

PaedDr. Lubomír Holzer

14:45-15:15

Muzikoterapie v knihovně
Prezentace projektu Bubnohrátky a programů
s muzikoterapeutickou náplní, které jsou od roku
2013 realizovány v Knihovně Jiřího Mahena.

Mgr. Soňa Štoudková, Ph.D.

Přestávka
15:45-18:00

workshop
Mgr. Soňa Štoudková, Ph.D.
Prožitková relaxace (S. Štoudková– malý sál,
Mgr. Veronika Faltusová
5.NP)
Prožitková relaxace patří k pasivním technikám
Celostní muzikoterapie. Při relaxaci dochází ke
zklidnění, emočnímu uvolnění, energizaci a
harmonizaci těla i duše. Každý prožitek je
jedinečný a neopakovatelný
Dílna bubnování (V. Faltusová – velký sál, 5.NP)
Aktivní forma Celostní muzikoterapie dle metody
CMLH. Rytmus je v nás i kolem nás. Rytmus je
univerzální jazyk, komunikace a energie.
Skupinové bubnování na bubny djembe přináší
radost a relaxaci. Každý, kdo chce bubnovat, se to
naučí.

18:00

– výběr (2 skupiny, max. 20 osob ve skupině)
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích kolejí MU
hotel Garni blok A3, Vinařská 5, 603 00 Brno
Pisárky,
cena ubytování pro 1 osobu ve dvoulůžkovém
pokoji (se snídaní) 620 Kč

19:30

Večerní program: Restaurace Nika Centrum,
Brno, Lipová 24 (neformální setkání)

středa 29. dubna
9:00–10:15

Programový blok České národní skupiny IAML Mgr. Zoja Seyčková (Institut Bohuslava
(Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, Martinů, Praha); PhDr. Iva Horová (Knihovna
AMU)
archivů a dokumentačních středisek)
Představení projektu Naposlech.cz (9,45-10,15)

10:15–10:30

Přestávka

10:30–12:00

Přednáška: Celostní muzikoterapie v praxi
Užití Celostní muzikoterapie v životě nás všech.
Hudba v přirozeném ladění s přesně stanovenými
pravidly je často jedinou cestou, po které lze
vstoupit do odlišného světa
hendikepovaných. Vytváří bezpečný prostor,
který obohacuje všechny zúčastněné o společné
prožitky, nabízí a rozvíjí nové možnosti vzájemné
interakce, komunikace.

12:00–13:00

Polední přestávka

13:00-14:30

doc. PaedDr. Hana Babyrádová, Ph.D.
Přednáška: Hudba jako „krev objektu“ a „dech
prostoru“
Vztahy mezi hudebním a výtvarným projevem
v umělecko-pedagogických projektech.
Intermediální aspekty vzdělání – recepce a
produkce mezioborové tvorby.

Změna programu vyhrazena!

Mgr. Veronika Faltusová

