Projekt TA ČR programu ÉTA č. TL01000329 Můžeme hrát
spolu – Využití sociálně homogenizačního potenciálu
kolektivních hudebních performancí

https://etnomuzikologie.eu/vyzkum/hrajeme-spolu/

Představení projektu
• Jedná se o projekt aplikované etnomuzikologie,
vedený FHS a PedF UK za finanční podpory TA ČR,
v období 2018 – 2020.
• Hlavním cílem projektu je uskutečnění
univerzitních a středoškolských workshopů
s hudebníky z odlišných kultur se záměrem
vzájemného sblížení se prostřednictvím hudby.
• Dalším cílem je pak vytvoření metodiky pro
podobné akce.

Průběh projektu
• Od začátku roku 2018 proběhlo deset univerzitních
workshopů s lektory z různých kultur (Řecko, Bosna
a Hercegovina, Mongolsko, Gambie, Jordánsko,
Srbsko, Tibet a čeští Romové).
• Od podzimu 2018 uskutečňujeme workshopy i na
středních školách a 2. stupních základních škol.
Těch zatím proběhlo deset.
• Střední a základní školy si vybírají lektory z naší
nabídky – „video-katalogu“, který je umístěn na webu
www.etnomuzikologie.eu/výzkum/hrajeme-spolu.
Katalog tvoří dokumentačně-propagační videa
z univerzitních workshopů.

Průběh workshopů
• Díky společnému muzicírování studentů s hudebníky
se jedná o ne zcela běžný formát vysoko-, resp.
středoškolského semináře.
• Tím hlavním tu není jen získat informace, ale
především něco zažít – prostřednictvím společného
muzicírování se s lektorem vzájemně trochu poznat.

• Během workshopu hudebník studentům přiblíží svůj
životní příběh, který posléze zarámuje písničkami,
které se s ním studenti učí zpívat a hrát.
• Někdy studenty více zajímá, co hudebník prožil, jindy
se chtějí naučit písniček více. Každý workshop je tedy
vždy trochu jiný.

Nabídka workshopů
pro SŠ a ZŠ
• Nabízíme upořádání 1,5h dlouhého workshopu na
vaší škole. Lektora si vybíráte vy podle toho, který vás
v našem katalogu nejvíce osloví. V případě volné
kapacity je možné uspořádat na škole workshopů
více.
• Díky finanční podpoře Technologické agentury ČR
náklady na lektora i jeho doprovod (pedagog a dva
naši studenti – asistenti) neseme my jako řešitelé
projektu.
• Studenti, kteří již našimi workshopy prošli (ať ti z VŠ,
SŠ, nebo ZŠ), byli společným muzicírování vcelku
jednomyslně nadšeni. Myslíme si proto, že není
důvod, aby reakce vašich studentů byla jiná.

Nabídka vás oslovila?
• Vyberte si lektora z našeho „video-katalogu“
na www.etnomuzikologie.eu/výzkum/hrajeme-spolu.
Tento katalog postupně rozšiřujeme o další hudebníky.
• Kontaktuje koordinátorku projektu
Mgr. Alenu Libánskou, Ph.D.
(e-mailem alena.libanska@seznam.cz
či telefonicky 775 065 445).

• Společně pak domluvíme termín, vyhovující škole
i lektorovi, i další podrobnosti samotné realizace.

Těšíme se na spolupráci a věříme,
že skutečně „můžeme hrát spolu“!
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Vedoucí etnomuzikologického programu FHS UK
– hlavní řešitelka
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
PedF UK – spoluřešitelka
Mgr. Alena Libánská, Ph.D.
FHS UK – koordinátorka projektu
alena.libanska@seznam.cz

