
PŘÍMĚSTSKÝ HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ TÁBOR
Termín: 13.7 – 17.7. 2020
Čas: 8:30 – 17:00
Místo konání:  Základní umělecká škola Vadima Petrova
Adresa: Dunická 3136/1, Praha 4 – Spořilov, 141 00
Příměstský tábor je určený pro děti a mladistvé ve věku 6 - 16 let.

Tábor je veden zkušenými pedagogy a hudebníky kapely Olgy Lounové. O výtvarný obor se postará MgA. Matěj 
Zámečník. Dozor zajištěn pedagogickými profesionály a zdravotníky.  Garantem celé akce je zpěvačka Olga Lounová a 
ZUŠ Vadima Petrova. Je pro začínající i pokročilé hudebníky a vývatníky, kteří chtějí o prázdninách zažít spoustu 
kreativní zábavy. Přemýšlíte, jak zabavit děti i o prázdninách? Náš hudební městský kemp je ideální pro ty děti, které se 
nemohou nebo nechtějí účastnit tábora s noclehem. Na děti čeká zábavný program plný her a aktivit spojených s 
hudební tématikou. Těšit se mohou na:
  
 • společné muzicírování a zpívání
 • koncert Olgy Lounové s kapelou i pro rodiče
 • Ukázka jak se skládá písnička
 • Výuka hry na nástroj
 • Výuka výtvarných technik
 • poslech hudby všech žánrů- poslechové semináře
 • povídání o muzice
 • vytvoření závěrečného koncertu a výstavy

Cena zahrnuje: Jídlo a pití po celý den, pedagogický dozor, výtvarný materiál, půjčení nástrojů, koncert, certi�kát 
účasti. Součástí táborového týdne jsou různé hudební hry, individuální výuka a v největší míře hlavně nacvičování na 
páteční vystoupení, které bude vyvrcholením celého týdne a hlavně odměnou všem dětem i rodičům. Děti prožijí 
skvělý týden plný hudebních a výtvarných zážitků.

OBORY
Zpěv – Olga Lounová
Bicí – Dominik Reissaus
Kytara – Miloš Knopp
Piano, klávesy, zpěv – Jan Danda
Basa, kytara, zpěv – David Csenge
Výtvarný obor – Matěj Zámečník

Děti se naučí několik výtvarných technik. Pokud bude venku hezky, půjdou tvořit také ven na čerstvý vzduch, pokud 
bude ošklivé počasí využijí školní ateliér.

Cena: 4700 hudebka a 4900 výtvarka

Své dítě můžete přihlásit na emailu: tabor@zusvpetrova.cz

1. Jméno dítěte
2. Věk dítěte
3. O jaký obor máte zájem?
4. Na jaký hudební nástroj hraje? (pokud na nějaký hraje) Nebo zda zpívá?
4. Maluje rád?  
5. Telefonní číslo na rodiče
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Dunická 3136, Praha 4 - Sporilov 141 00 www.zusvpetrova.cz

13. 7. 2020 – 17.7. 2020 od 8:30 do 17:00 hodin

• spolecné muzicírování a zpívání
• koncert Olgy Lounové s kapelou i pro rodice
• ukázka jak se skládá písnicka
• výuka hry na nástroj
• výuka výtvarných technik
• poslechové semináre všech žánru
•  záverecný koncert a výstava
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