V krásnej záhrade Jána Hollého
tvorivá dielňa k interpretácii jeho poézie
Rok 2019 je rokom 170. výročia narodenia P. O. Hviezdoslava a zároveň
170. výročím úmrtia Jána Hollého.
Hoci písal svoju poéziu jazykom bernolákovskej slovenčiny, ktorú si národ neosvojil, jeho
poézia je veľkolepá témami, obrazmi, monumentálnosťou a zvukovosťou.
Zaslúži si, aby sme ju poznali nielen z faktografických učebníc, ale aj jej štúdia a
interpretácie.

Organizátor
Národné osvetové centrum
Termín
20. - 22. 9. 2019
Miesto
Dobrá Voda, penzión Skalka

14.00 – 16.30
17.00 − 19.00
20.00 – 21.30

Predbežný program
20. 9. 2019 piatok
príchod, ubytovanie, štúdium literatúry, individuálna príprava
Špecifickosť poézie Jána Hollého (prednáška)
Skúmanie hexametra a jeho nácvik, počúvanie ukážok prednesov

8.30 – 12.00
13.00 – 16.00
16.00 – 19.00
20.00 – 22.00

21. 9. 2019 sobota
Významová interpretácia obsahu, témy, jazyka a verša selanky
Návšteva pamätnej izby Jána Hollého a cintorína/ov
Výrazová interpretácia a výstavba selanky
Večer (pri ohni) spojený s čítaním vybraných básní

8.30 – 9.30
10.00 – 12.30

22. 9. 2019 nedeľa
Elegické distichon v tvorbe J. Hollého
Spoločná interpretácia básne spojená so záverečným vystúpením

Program a časové rozpätie môžu byť ešte a aj podľa situácie pohyblivé.

Cieľová skupina
Členovia poradného zboru, lektori a metodici umeleckého prednesu,
pedagógovia základných umeleckých škôl, pedagógovia stredných škôl,
recitátori IV. a V. kategórie
Predpokladom účasti je pobyt na celom programe.

Kontakt
Mgr. Jaroslava Čajková, odborná pracovníčka pre umelecký prednes
Národné osvetové centrum, oddelenie neprofesionálneho umenia, 02/20471 249,
jaroslava.cajkova@nocka.sk

V krásnej záhrade Jána Hollého
tvorivá dielňa k interpretácii jeho poézie

Prihláška
Tituly, meno, priezvisko...............................................................................................................
Rok narodenia............... Zamestnanie.........................................................................................
Adresa bydliska............................................................................................................................
Zamestnávateľ.............................................................................................................................
Prihlasujem sa na tvorivú dielňu V krásnej záhrade Jána Hollého, ktorá sa uskutoční v dňoch 20.
– 22. 9. 2019 v Dobrej Vode v penzióne Skalka.

Objednávam si
ubytovanie na dni

20. 9.

stravu (raňajky budú v cene ubytovania)

21. 9. 2019

(platné zakrúžkujte)

20. 9.

večera

21. 9.

obed

22. 9.

obed

večera

Špeciálne požiadavky na stravu:

V............................................ dňa................................

........................................................
podpis záujemcu

