
                                
 
 
Divadelní seminář 2006 
Cyklus přednášek a seminářů z dějin a teorie divadla 
 
 
Termín a místo konání kurzu: 
 
1.-2.12.2006, 15.-16.12.2006, 5.-6.1.2007 a 19.-20.1.2007. 
Divadelní fakulta JAMU, učebna č. 104, Mozartova 1, 662 15 Brno.  
 
 
Komu je kurz určen: 
 
- uchazečům o studium na naší fakultě 
- zájemcům, kteří si chtějí doplnit své znalosti z oblasti dějin a teorie divadla  např. 

učitelům, žurnalistům apod. 
 
 
Náplň kurzu a lektoři: 
 
Přednášky jsou uspořádány cyklickým způsobem do čtyř dvoudenních výukových 
bloků, tedy celkem do 48 výukových hodin. Přednášky se budou konat vždy v pátek a 
v sobotu, v pátek od 10,00 do 13,00 hodin a od 14,00 do 17,00 hod. a v sobotu vždy 
od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00 hodin v prostorách divadelní fakulty.     
 
Konkrétně vypisujeme tyto přednášky: 
 

 Úvod do studia divadla – prof.PhDr. Bořivoj Srba, DrSc. 
 Studiová divadla – prof.PhDr. Josef Kovalčuk 
 Dějiny světové epiky –prof. Pavel Švanda 
 Dějiny světové hudby – prof. Jindra Bártová 
 Dějiny výtvarné kultury (vybrané kapitoly) – PhDr. Svatava Šmuková 
 Přehled  dějin světového divadla – prof.PhDr. Václav Cejpek 
 Přehled dějin českého divadla – prof.PhDr. Bořivoj Srba, DrSc. 
 Úvod do teorie muzikálu a dějin muzikálu – PhDr. Pavlína Hoggard, Ph.D. 
 Hraniční formy divadla – prof. Petr Oslzlý 
 Teorie dramatu – MgA. David Drozd 
 Úvod do rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky – doc.Mgr. Jan Gogola 
 Média a kultura – prof.PhDr. Antonín Přidal 
 Divadelní režie a dramaturgie, autorská tvorba – doc.MgA.  Arnošt Goldflam 
 Úvod do herecké tvorby – prof.Mgr. Zoja Mikotová 
 Teorie a metody herecké tvorby – Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. 
 Pantomima – prof. Ctibor Turba 
 Divadelní technologie – doc.Mgr. Jan Kolegar 
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Změna tematiky přednášek a pedagogů je vyhrazena.  
 
Kapacita kurzu: 
 
Maximální počet účastníků v kurzu je 60. 
 
 
Kurz je zájemcům vzhledem k podpoře Evropského sociálního fondu a 
státního rozpočtu ČR poskytován bezplatně. 
 
 
 
Přihlášku zašlete nejpozději do 31.10.2006 na adresu Divadelní fakulty JAMU – 
Kurzy ESF, Mozartova 1, 662 15 Brno. Zvací dopis obdržíte až  po uzávěrce přihlášek 
tj. po 31.10.2006. 
 
Ubytování nezajišťujeme. 
 
 
 
 
 
Kontaktní osoba: 
 
Zdena Hniličková 
Tel. : +420 542 591 304 
E-mail: hnilickova@jamu.cz    
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