Taneční a pohybové studio Magdaléna o. s.
Zápis nových žáků na školní rok 2013 – 2014
Zápis je do přípravné taneční výchovy dětí ve věku 4 a 5 let, dále do
oborů tanec a pohybové divadlo, pantomima a dramatická výchova pro žáky ve věku od 6 do 25 let (u starších je potřeba pohybová
průprava na určité úrovni) proběhne 29.5.2013 od 15.00 – 18.00
kdykoliv.
Přihlásit se je možné také během měsíců června - září (pokud bude
ještě volné místo v příslušném ročníku)
pomocí telefonního a e-mailového kontaktu:
telefon: 602 963 574
e-mail: tsmagdalena@email.cz
www.tsmagdalena.com
TS Magdaléna o. s. Rychnov u Jablonce nad Nisou
Taneční a pohybové studio Magdaléna bylo založeno v r. 1998. V roce 2011 se stalo
nástupnickým subjektem toho studia občanské sdružení v podstatě stejného názvu, které veškeré
aktivity TS Magdaléna převzalo.
Cílem hlavní činnosti sdružení je vytvářet projekty na principech syntézy pohybové,
hudební, literárně-dramatické a výtvarné autorské i interpretační tvorby.
Vytvářet podmínky pro prezentování těchto projektů široké veřejnosti. Vytvářet samotné
projekty zabývající se vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti volnočasových estetických
aktivit a organizační zajištění uměleckých projektů a zajišťovat pro výše uvedenou uměleckou,
pedagogickou a vzdělávací činnost stálé prostory.
Prioritou sdružení však zůstává umělecká a pedagogická činnost v oblasti volnočasových
estetických aktivit dětí a mládeže. Hlavně v oblasti taneční a pohybové výchovy. Zde je o. s.
zaměřeno na práci s dětmi od 4 let. Výuka přípravné taneční výchovy probíhá přímo v mateřských
školách i v prostorech TS a je pro ni vytvořen speciální vzdělávací program, který směřuje
k rozvíjení dětské osobnosti, její individuality a talentu.
Taneční studio se zabývá scénickým tancem, tanečním a pohybovým divadlem a
pantomimou. Příprava pro scénický tanec a pohybové divadlo je zaměřena nejen na taneční
výchovu, ale i na dramatickou, výtvarnou a hudební. K tomu používáme jak klasických, tak zcela
nových alternativních technik (japonské pohybové divadlo BUTÓ). Taneční studio navštěvuje
v současné době přes 200 žáků.
Tvorba tanečního studia vychází vždy z práce samotných žáků a studentů, z jejich
individuality a vlastního uměleckého vyjádření. Škola má vlastní školní vzdělávací program a
absolventi TS studují na středních i vysokých uměleckých školách.
Každoročně se studenti a žáci TS účastní soutěží a přehlídek, celostátních přehlídek v Kutné
Hoře a Jablonci nad Nisou, Ústí nad Orlicí, Kolíně a dalších tanečních i divadelních festivalů u nás i
v zahraničí.
I v dalším školním roce bude výuka probíhat nejen v Rychnově, ale též v Jablonci nad Nisou
v prostorách Spolkového domu (bývalá základní škola Floriánka). Máme zde k dispozici pěkný sál
s veškerým vybavením pro řádnou výuku.

