Týden s muzikou IV.
Rádi bychom Vás na úvod seznámili podrobněji s průběhem příměstského tábora Týden s muzikou
III. a poskytli Vám pár základních informací. Jsme rádi, že jste si vybrali ze široké nabídky táborů právě
ten náš ☺
Každý den se budeme scházet v DDM U Boroviček 650/5 od 8.00 hod. V 9.00 začne vždy
program (lekce, soutěže, výlet atd. podle počasí) takže poprosíme o dochvilnost. Dostavte se na tábor
nejpozději do 9.00 hod., pokud se nedomluvíme jinak. Kolem poledne se vydáme na oběd do nedaleké
Restaurace u Čechů.
Během týdne nebudou chybět kolektivní lekce hry na hudební nástroj (kytara, flétna), zpívání,
rytmické hry, soutěže, povídání o hudbě a pro zájemce i rozšíření teoretických znalostí. Čekají na vás
oblíbení lektoři, výlety s kytarou na zádech a další dobrodružství… V případě špatného počasí se můžeme
též podívat na nějaký zajímavý hudební film nebo relaxovat v klubu. Tábor je určen pro účastníky 8 –
15 let a všem, kteří se věnují hudbě aktivně (hrají na hudební nástroj, navštěvují hudební kroužky apod.)
nebo mají hudbu jednoduše rádi a chtějí se o ní dovědět víc.
Termín:
Čas:
Místo konání:
Zahájení a prezence:

8. – 12.8.2016
8:00 – 16:00 (prosím, vyzvednout skutečně do 16.00!!!)
DDM Praha 6, U Boroviček 650/5
8.8.v 8:00 v DDM, Klub 1.patro

S sebou:
- notový sešit, psací potřeby, popř. vlastní hudební nástroj(e), přezuvky, svačina, v případě, že vyrazíme
na výlet legitka, vhodné oblečení a obuv, pití
K dispozici:
- mikrovlnka, lednice, varná konvice, šťáva
V případě, že dítě nechodí domů samostatně, prosím, vždy uveďte přesně, kdo dítě vyzvedne
(event. tel. číslo na danou osobu), pokud se nejedná o rodiče. Předání dětí musí proběhnout vždy
v budově DDMP6 přímo konkrétní osobě.
Pokud bude mít účastník tábora zdravotní obtíže, bude brát léky nebo bude po úraze, vše nám,
prosím, nahlaste při zahájení.
Prosím, pečlivě si prostudujte přihlášku – především dolní část, která je určena právě rodičům.
PLATBA: Platbu je nutné uhradit nejpozději do 1.6.2016. Pokud platba nebude uhrazena, Vaše
místo bude nabídnuto dalšímu zájemci. Variabilní symbol Vám sdělím na vyžádání, platbu můžete po
domluvě provést i v hotovosti.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, napište mi na lucia.radecka@ddmp6.cz, nebo zavolejte na
235 323 333, 728 129 361 (v akutních případech na můj osobní mobil: 725 446 092).
Budeme se těšit na společně prožitý týden.
Mgr. Lucia Radecká
vedoucí hudebního oddělení

