
          LETNÍ ŠKOLA / PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

     FILM  TANEC  HUDBA DRAMAŤÁK   

A  VÝTVARKA  
      pořádá ZUŠ ŘEVNICE 

  TÉMA / Havaj 

……….. 11. 7. – 15. 7. 2022 
LETNÍ ŠKOLA – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR se koná od 11. 7. do 15. 7. 2022 v ZUŠ 

Řevnice - Zámečku, Mníšecká 29, 252 30 Řevnice, tel: 257 720 922, 

email: zus.rev@seznam.cz.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

Cílem letního setkání, které je pořádané formou příměstského 

tábora, je zažít super týden s kamarády.  

Budeme natáčet filmy, tvořit, ať již obrazy, plastiky a nebo 

taneční choreografie!!!!! Kdo se na tábor přihlásí, vybere si 

obor, kde se bude chtít realizovat. Každou partu vede jiný 

učitel. 
 

Filmaři, tanečnice, tanečníci, divadelníci a výtvarníci tady 

potkají nové spolutvůrce. Zábavnou formou jim přiblížíme něco 

z kuchyně jednotlivých zaměření.  

 
 

LETNÍ ŠKOLU povedou za dramaťák Renata Rychlá, film Edita 

Kainrathová, výtvarku Ivana Junková, tanec Lucie Gejdošová. 

Praktikantky: Julie, Stella, Tony, Jola atd. 

……………………………………………………………………… 
Tábor je určen pro všechny žáky a studenty (nejen z naší školy), kteří 

se v oborech filmu, hudby, tance a výtvarky již vzdělávají, nebo mají 

základní zkušenosti. Týdenní soustředění jim umožní rozvinout jejich 

schopnosti, znalosti a zkušenosti. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

mailto:zus.rev@seznam.cz


 

Začínáme každý den od 8 hodin a končíme v 17 hod. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

Tábor je určen pro děti od 8 do 18 let. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

Přihlášky na TÁBOR posílejte do 30. 4. 2022.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

Kapacita TÁBORA!!! Na každý obor je ve skupině počítáno max. s 12 

dětmi / film, tanec, dramaťák, výtvarka 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

FILM /// TANEC /// DRAMAŤÁK /// VÝTVARKA /// žáci budou pracovat ve 

skupinách dle předpokladů a schopností (na základě dohody s rodiči a 

případného představení vlastní práce)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

FILMOVÁ TVORBA / režie, kamera, střih, práce se zvukem, filmové 

efekty, animace (technika stop motion - kreslená, plošková animace 

předmětů atd.).  

VÝTVARKA / volná tvorba, různé techniky – kresba, malba, grafika, knih 

vazačství, modelování ze sochařské hlíny, kašírka atd. Individuální 

přístup. V případě zájmu mohou děti spolupracovat s filmem – výroba 

kulis, kostýmů atd. 

TANEC / tvorba choreografie na dané téma, intenzivní nacvičování 

choreografie, výroba kostýmů, improvizace.  

DIVADLO / psaní scénářů, příprava divadelního vystoupení, improvizace 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

Kolik za TÁBOR zaplatíte? 

Cena 3 200,- Kč / v ceně je zahrnut veškerý materiál, svačina, oběd a 

pitný režim.  

 

Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2022.  

Splatnost pak do 31. 5. 2022 / k uhrazení částky budete vyzváni. 

 

 

V rámci nabitého programu LETNÍ ŠKOLY budeme odpočívat formou her, 

výletů a promítáním inspirativních filmů (napříč všemi obory). 

TÁBOR vyvrcholí 15. 7. v 17 hodin tanečním vystoupením, premiérou 

filmů, a výstavou v sále ZUŠ Řevnice. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


