
 

Projekt Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání 

reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004022 

 

VELKÉ SETKÁNÍ PRACOVNÍKŮ A PARTNERŮ 
PROJEKTU IMUZA 

 

18. – 20. října 2019 v Olomouci 

Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci 
 

PROGRAM: 

 

PÁTEK 18. 10. 2019 

14:00 – 16:00  příjezd – hotel Palác 

15:00 – 16:00 registrace a přivítání s kávou – Umělecké centrum UP, 1. patro 

16:00 – 16:30 zahájení, vystoupení Divadla Lopota (M. Valenta, J. Přivřel) 

Běhat aneb All Runners Are Beautiful    

16:45 – 18:00 workshopy – 1. skupina 

 I. Modelované kouzlo (T. a Š.  Axmanovi) – Ateliér keramiky, přízemí vlevo 

 II. Procesuální kresba (R. Buček) – Ateliér kresby 114, 1. patro 

 III.  Trendy zprostředkování výtvarného umění (lektoři Muzea umění Olomouc)  

- Arcidiecézní muzeum Olomouc, Václavské náměstí 3 

18:00 – 18:45  večeře  - 1. patro 

18:45 – 20:30 workshopy I., II., III - 1. skupina – pokračování  

20:30 – 21:00 Plasticko-kognitivní pohyb – ohlédnutí za setkáním s N. Popovou ve Zlíně, 

s účastí A. Ščerbakova – Divadelní sál, 3. patro 

 

SOBOTA 19. 10. 2019 

07:00 – 09:00  snídaně – hotel Palác 

08:30 – 9:30  registrace  - 1. patro 

09:00 –10:00 přednáška: Ptačí rodina pod drobnohledem aneb jak může teorie vysvětlovat 

praxi v (inkluzivní) expresivní výchově  (J. Slavík) – Lectorium 117, 1. patro 

10:00 – 10:30 ověřování výzkumu, technické okénko – Lectorium 117, 1. patro 

10:30 – 11:00  kávová pauza – 1. patro  

11:00 –12:30 workshopy 2. skupina 

I. Modelované kouzlo (T. a Š.  Axmanovi) – Ateliér keramiky, přízemí vlevo 

 II. Tvorba jako nástroj poznání (R. Buček) – Ateliér kresby 114, 1. patro 
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 III.  Trendy zprostředkování výtvarného umění (lektoři Muzea umění Olomouc) 

- Muzeum moderního umění, Denisova 47, Olomouc 

12:30 – 13:30  oběd – 1. patro 

13:30 – 15:00 workshopy I., II., III. 2. skupina - pokračování 

15:00 – 17:00  odpočinek, sdílení 

17:00 – 18:00 občerstvení s kávou – 1. patro 

18:00 – 18:30 vernisáž výstavy a představení animovaných edukačních klipů do výtvarné 

výchovy (P. Šobáňová + tým spoluautorů) – 3. patro 

18:30 – 19.30 (Ne)viditelné vztahy  - happening pod vedením performera V. Havlíka – Atrium, 

přízemí 

19:30 – 20:30 TRN - terapeuticko-relaxační nedivadlo Racek (M. Valenta a kol.) - Divadelní 

sál, 3.patro  

/ prohlídka ateliérů Katedry výtvarné výchovy (P. Šobáňová) – 3. patro 

20:30 – 22:00     raut a doznívání zážitků – Atrium, přízemí 

     

NEDĚLE 20. 10. 2019 

07:00 – 09:30  snídaně – hotel Palác 

10:00 –11.30  setkání partnerů a pracovníků projektu 

 

 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Umělecké centrum Univerzity Palackého (Konvikt), Univerzitní 3, 779 00 Olomouc 

 

 

 

Tramvajové spojení 

Z hlavní ho vlakove ho na draz í  – tramvaje c .: 2, 4, 6 (zasta vka Na me stí  Republiky) 

Z autobusove ho na draz í  – tramvaj c . 4 (zasta vka Na me stí  Republiky) 
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Pohled od vstupu: 

 

 

 

Mapa: 

 

 

 

Můžete se těšit například na program 

v prostoru Atria Uměleckého centra… 
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UBYTOVÁNÍ: 
Zdarma a opět v Hotelu Palác (včetně snídaně) většinou ve dvoulůžkových pokojích s oddělenými postelemi 
Adresa: 1. Máje 869/27, Olomouc, 779 00, web: http://www.hotelpalac.cz/  

 

 
 
 
Tramvajové spojení 
Z hlavní ho vlakove ho na draz í  – tramvaje c .: 2, 4, 6 (zasta vka U Do mu) 
Z autobusove ho na draz í  – tramvaj c . 4 (zasta vka U Do mu) 
 
Možnosti parkování    
Parkování není zajištěno. Možno parkovat na vyhrazených placených místech v okolí. 
 
 
Organizační pokyny 

 Setkání je pro účastníky zdarma – lektoři, zajištěné ubytování i strava. 

 Náhrada za výdaje spojené s cestovným bude řešena na místě.  

 V případě použití automobilu bude cestovné uhrazeno do výše ceny veřejné dopravy (vlak/bus).  

 Na semináře si vezměte s sebou pohodlné volné oblečení + přezůvky/ neklouzavé ponožky  

 V případě zvláštních požadavků na stravu (vegetariánská, bezlepková), doplňte tuto informaci  

do potvrzení o účasti. 

 
V případě potřeby a pro další informace prosím kontaktujte: 

martina.friedlova1@gmail.com, +420 777 092 720 

 

http://www.hotelpalac.cz/
mailto:martina.friedlova1@gmail.com

