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Letní škola muzikálu 
 
Zajímáte o studium muzikálového herectví na naší škole nebo si jen chcete 
rozvinout své pohybové, taneční a pěvecké dovednosti? Právě vám je Letní škola 
muzikálu určena. Uskuteční se v termínu  
 

od 28.6.2014 do 4.7.2014. 
   

Čeká na Vás 7 dní taneční a pěvecké přípravy. Budou Vám k dispozici pedagogové 
Ateliéru muzikálového herectví, Kabinetu pohybové výchovy a Kabinetu hlasové a 
hudební výchovy Divadelní fakulty JAMU – jmenovitě Mgr. Lenka Císařová, doc. 
Mgr. Hana Halberstadt, doc. Mgr. Karel Hegner, prof. Jarmila Krátká, Mgr. Ivana 
Kloubková,  Mgr. Jana Matyášová, Mgr. Jarmila Michalíková, Mgr. Stanislava 
Pergolová,  Mgr. Lenka Tužilová  a   Mgr. Markéta Ungrová. 
Každý den se uskuteční 7 hodin tvůrčí práce - konkrétně v předmětech klasický 
tanec, jazzový tanec, moderní tanec a zpěv. Celkem 49 hodin intenzivní práce s 
profesionály naší fakulty. Změna tematiky předmětů a pedagogů je vyhrazena. 
 
Kurz v rozsahu 7 dnů se bude konat ve výše uvedeném termínu v budovách fakulty 
Mozartova 1 a Novobranská 3.  
Počet účastníků je limitován.  Cena kurzu je:   Kč 4.000,-  
 
Mimobrněnským účastníkům nabízíme možnost zajistit si ubytování na kolejích 
JAMU, Novobranská 3, 602 00 Brno - Kč 300,-/1 noc. 
(v ceně kurzu není zahrnuta cena za ubytování, platí se hotově při příjezdu)  
Písemné přihlášky je nutno zaslat na sekretariát Divadelní fakulty JAMU, 
Mozartova 1, 662 15  Brno (i elektronicky).   
Tel. 542 591 304,  e-mail: hnilickova@jamu.cz 
Účast je podmíněna zaplacením poplatku ve výši 4.000,- Kč, a to poštovní 
poukázkou, kterou obdržíte na základě zaslané přihlášky poštou (až po uzávěrce 
přihlášek, tj. po 23. květnu). Přiloženy budou i informace ohledně ubytování. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přihláška na Letní školu muzikálu 
28.6.2014 – 4.7.2014 

Souhlasím s uvedenou cenou za jednoho účastníka a závazně se přihlašuji: 
 
Jméno, příjmení: ………………………………….………………………Rok narození:……………… 
 
Kontaktní adresa: …………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon: …………………………E-mail:…………………………………………………………………….. 
 
Datum:                                                 Podpis: 
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