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Pohybové umění

EURYTMIE
V eurytmii se člověk stává nástrojem pro vyjádření
zákonitostí hudby a řeči. Oduševnělým pohybem
zviditelňuje formotvorné síly působící ve světě
a v lidské bytosti. Eurytmická gesta mají harmonizující
účinek na tělo i duši a nacházejí své uplatnění
i v terapeutické a pedagogické oblasti. Prostřednictvím
eurytmie získává člověk možnost přiblížit se sám sobě
i druhým, stávat se vědomou součástí společenství.

„Co vyjadřujeme eurytmií, je nejčistším projevem
lidské duše ve viditelném světě.“
R. Steiner

Studium je určeno

Podmínky pro přijetí

Otevřený přípravný kurz

Kontakt a přihlášky

● zájemcům o získání profesní kvalifikace v oblasti
pohybového umění eurytmie
● zájemcům o navazující studium jevištní, pedagogické či léčebné eurytmie (možnost navázat magisterským studiem)
● absolventům uměleckých škol, kteří chtějí rozšířit
svůj obor o nové vyjadřovací prostředky

● odpovídající pohybové předpoklady
● dobrý zdravotní stav
● věková hranice 19–37 let (v individuálních,
opodstatněných případech možnost výjimky)
● základy hry na hudební nástroj a hudební teorie
● rozvinuté sociální kompetence
● ochota k osobnostnímu rozvoji
● aktivní zájem o antroposofii
● znalost německého jazyka výhodou

V průběhu podzimu 2020 nabízíme pro zájemce
o studium eurytmie několik odpoledních setkání.
V jejich rámci je možné se setkat s budoucími lektory
i spolužáky, seznámit se se způsobem práce a průběhem studia.

Eurythmea z. s.
e-mail: info@studium-eurytmie.cz

Forma studia
● prodloužený víkend 1 × za 3 týdny
(od 3. ročníku 1 × za 2 týdny),
● 2 × za týden večerní výukový blok (cca 16.30–20.30)
● letní soustředění (2 týdny),
● zimní soustředění (1 týden),
● samostatná práce (v rozsahu cca 7 h týdně),
● hospitace a praktika ve školách a v léčebných
zařízeních (2–4 týdny/rok)
Obsah studia
●
●
●
●

základy hláskové a tónové eurytmie
zpěv a hudební teorie
tvořivá řeč
metodika a didaktika, dějiny umění, estetika,
sociální kompetence, anatomie, antroposofie,
základy výchovy a vzdělávání, další umělecké
předměty
● individuální a skupinové projekty

Uznání studia
Studium bude ukončeno diplomem Svobodné vysoké
školy při Goetheanu v Dornachu.
Místo konání
Základní vzdělávání
pro jevištní, pedagogické
a terapeutické zaměření.

víkendová výuka – Praha,
večerní výukové bloky – Praha nebo Brno
Vyučovací jazyk
čeština, němčina

Termíny
Informační den 14. 6. a 5. 10. 2020
Podání přihlášek do 15. 10. 2020
Přijímací zkoušky 9. 11. 2020
Zahájení studia 17. 1. 2021
Poplatky za studium
Poplatek za přijímací řízení 500 Kč
Měsíční školné 3 500 Kč (12 měsíců)

Noví zájemci o studium mohou do kurzu vstupovat
v jeho průběhu anebo se po předchozí domluvě přijít
nezávazně podívat.

Barbora Forbaková
+420 734 491 675

Pravidelná setkání probíhají v Praze vždy v pondělí
v čase od 16.30 do 19.00 na adrese Hošťálkova
392/1d.

Miroslava Knedlová
+420 734 763 359

Lektorky: Barbora Forbaková a Miroslava Knedlová
Cena: 400 Kč/setkání
Termíny: 12. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11. 2020

Více informací k obsahu a průběhu studia
či přijímacímu řízení naleznete na
www.studium-eurytmie.cz
fb.me/studiumeurytmie
Partner vzdělávání
Mentorskou školou vzdělávání je
Institut pro waldorfskou
pedagogiku ve Witten Annen.

WITTEN/ANNEN
INSTITUT FÜR
WALDORF
PÄDAGOGIK

