VO VETRE HLAS
Interpretácia slovanských ľudových piesní

Ako lahodný vánok pohladí Váš sluch i dušu
výnimočná interpretácia slovanských ľudových piesní.
V unikátnom umeleckom zložení:

Eva Pacovská

(DAB Nitra, FANTASY PRODUCTION Praha, VOISING, Konzervatórium NR)

Lenka Barilíková

(SND, RND, Štúdio L+S, Nová Scéna, DAB Nitra, VŠMU)

Sprievodné tóny klavíra alebo harfy:

Peter Vaňouček

(RND, Bábkové a Mestské divadlo ZA, relácia DEREŠ, Konzervatórium ZA)

Dokonalou bodkou hudobného večera sú známe
piesne z muzikálov Johanka z Arcu, Bedári, Mníšky,
Fidlikant na streche...

Cenová ponuka
Cena za hodinové vystúpenie tohto
TOP programu s výnimočným obsadením je

1600 EUR + DPH
Cena je konečná vrátane dopravy, ozvučenia a služieb zvukového technika.

Ukážka vystúpenia
Zostrih ukrajinských ľudových piesní
z Kaviarne Jozefa Bednárika v Zelenči (2019)
Skladby Kľon, Dereva, U vyšnevomu sadu.
Účinkujú:
Eva Pacovská

(DAB Nitra, FANTASY PRODUCTION Praha, VOISING, Konzervatórium NR)

Lenka Barilíková

(SND, RND, Štúdio L+S, Nová Scéna, DAB Nitra, VŠMU)

Sprievodné tóny klavíra:

Peter Vaňouček

(RND, Bábkové a Mestské divadlo ZA, relácia DEREŠ, Konzervatórium ZA)

excelentný umelecký zážitok
pre reprezentačné príležitosti

Pre firmy
Mgr. art. Lenka Barilíková – Spišáková ArtD.
herečka, speváčka, lektorka a pedagogička.

Štúdium techniky hlasu na Katedre herectva DF VŠMU. Pedagogická prax v
oblasti techniky hlasu na VŠMU a v oblasti herectva a javiskovej reči na
Katedre spevu HF VŠMU.
Spoluautorka vedeckej monografie „Technika hlasu, reči a umelecký
prednes – Esenciálne piliere hereckej prípravy“ (2018, VŠMU, Bratislava).
Pedagogická a lektorská prax i workshopy na medzinárodnom sympóziu
„Umelecký hlas“ (2012 a 2014), na medzinárodnej konferencii „Klinických
logopédov“ (2015), na workshopoch „Sebavedomie v hlase“ (2016), na
medzinárodnej konferencii „Laryngológia (2018), workshopy na JAMU v
Brne (pedagóg hereckých techník, 2018, 2019).

Časová a priestorová flexibilita
(napr. teambuilding v prírode
alebo na chatách či väčších
svetlých a vetraných priestoroch).
Individuálny prístup.

VÝCHODISKÁ:
Budovať tím spolupracovníkov sa dá rôznymi pohybovými a tvorivými aktivitami,
ktorých hlavným cieľom je utuženie a stmeľovanie kolektívu, uvedomenie si
dôležitosti tímovej spolupráce a potreba prispôsobenia sa kolektívnemu
rozhodnutiu. Teambuilding potláča individuálne riešenie problému a je
zameraný na kolektívnu spoluprácu a rozhodovanie.

CIEĽ:
Netradičný teambuilding, v ktorom Lenka vychádza z dlhoročných herecko –
pedagogických skúseností. Každý sme jedinečný a výnimočný a cez hry
a aktivity si uvedomíme svoju hodnotu, ktorou môžeme prispieť k posilneniu
väčšieho celku. Je to ako v divadle, herci a herečky pod vedením režiséra spolu
vytvárajú svojím individuálnym vkladom spoločné dielo, celok, inscenáciu, ktorá
potom každý večer vzniká pred očami divákov vždy znova. Lenka sa pokúsi
zladiť dychový rytmus individualít a vytvoriť zážitok spoločného nádychu
a výdychu v prospech celého kolektívu.

Pre firmy
Cenová ponuka na požiadanie

WORSKSHOP č. 1
TEAMBUILDING

Cvičenia Vás rozosmejú, vzpružia a vlastné telo Vám odhalí Vaše vnútorné
pohnútky a motivácie. Umožní Vám spoznať Váš vlastný tvorivý potenciál, ktorý
sa môže stať súčasťou budovania kolektívnej identity.
ČO VÁS ČAKÁ?
Na uvoľnenie a zahriatie začnete imaginárnymi športami vo dvojiciach aj v skupine. Formou hry sa
naučíte spoločne detskú riekanku. Precvičíte si svoju všímavosť a výrečnosť. Nasleduje cvičenie
„Osmičkový rad“, ktoré je výborným nastavením koncentrácie a spoznávania seba samého v situácii
s partnerom alebo partnermi.

V skupine je človek vždy indivíduom, ale v tomto cvičení sa stáva neoddeliteľnou súčiastkou dobre
fungujúceho celku. V tomto cvičení sa v rôznych rovinách rozvíja osobnosť človeka, psychicky,
fyzicky, mentálne ale aj v prijímaní zmyslových impulzov a to všetko v logike čísel a rátaní krokov
v kruhu.

Pre firmy

VÝCHODISKÁ:
Ľudský hlas patrí k najbytostnejším prejavom človeka. Hlas pomáha
definovať našu osobnosť. Venovať pozornosť tvorbe hlasu nesúvisí
len čisto s technikou. Ide o rozvoj osobnosti vo všeobecnejšom
zmysle.

Cenová ponuka na požiadanie

Hlas pomáha definovať našu osobnosť. Na rozdiel do profesionálov,
ktorí sa hlasom živia, v súkromnom živote bežného človeka sú tieto
prejavy najčastejšie mimovoľné a neuvedomelé.
Pri hlasovom prejave nie je čas myslieť na anatomické podrobnosti.
Väčšina ľudí si tieto detaily nielenže neuvedomuje, ale ani o nich
nevie.
Spôsob, akým s hlasom počas života narábame a ako sa hlasom
prejavujeme, úzko súvisí s našou životnou energiou, životnými
postojmi, s naším charakterom a povahovými vlastnosťami.

WORSKSHOP č. 2
SEBAVEDOMIE V HLASE

ČO VÁS ČAKÁ?
Workshop je rozdelený do 3 blokov:
CIEĽ:
Na workshope „Sebavedomie v hlase“ sa budeme zaoberať
dychom, hlasom a jeho znením, ako aj praktickým narábaním s
hlasom. Hlasovými cvičeniami, interaktívnou formou, pomocou
hier, preberaním úloh a rolí sa priblížime viac, než iba
k fyziologickej podstate hlasu.
Cvičenia Vás rozosmejú, vzpružia a vlastné telo Vám odhalí Vaše
vnútorné pohnútky a motivácie. Umožní Vám spoznať Váš vlastný
tvorivý potenciál.

1. DYCH
(správne postavenie tela k dychu, nesprávne návyky pri dýchaní,
prirodzené reakcie tela na okolie, prirodzené dýchanie)
2. ZNENIE
(ako zniem, som to ja?, vplyv prostredia individuálnych nárokov na
výkon, sebakontrolu a vôľu, uväznené znenie, uväznený hlas, preberanie
úloh a rolí, slobodné prejavy, znenie hlasu)

3. FLEXIBILITA
(pružnosť v tele, pružnosť v mysli, koncentrácia a koordinácia, kreativita
a interaktivita, vnútorný potenciál hlasu)

VÝCHODISKÁ:
Hlas pomáha definovať našu osobnosť. Na rozdiel do
profesionálov, ktorí sa hlasom živia, v súkromnom živote
bežného človeka sú tieto prejavy najčastejšie
mimovoľné a neuvedomelé.

Pre firmy
Cenová ponuka na požiadanie

Pri hlasovom prejave nie je čas myslieť na anatomické
podrobnosti. Väčšina ľudí si tieto detaily nielenže
neuvedomuje, ale ani o nich nevie.

Spôsob, akým s hlasom počas života narábame a ako
sa hlasom prejavujeme, úzko súvisí s našou životnou
energiou, životnými postojmi, s naším charakterom
a povahovými vlastnosťami.

KONZULTÁCIE

ČO VÁS ČAKÁ?
CIEĽ:
Individuálne hodiny zamerané na správne posadenie
hlasu a budovanie zdravého psycho - fyzického
nastavenia k prejavu.

Individuálne konzultácie a príprava smerujúca k
sebavedomému prejavu počas obchodnej, tímovej či
verejnej prezentácie.

Práca s individuálnymi danosťami a rozvoj osobnosti.

Riešenie individuálnych problémov súvisiacich s tvorbou
hlasu a správnej dikcie.
Rozvoj hlasovo – rečových schopností v konkrétnych
situáciách.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ
ŠPECIFIKÁCIE

Pre firmy

Ubytovanie:
Cena neobsahuje ubytovanie v dvoch 2-posteľových izbách s raňajkami – je v réžii objednávateľa. To v prípade, že je ubytovanie
nevyhnutné (vystúpenie je veľmi neskoro večer, resp. vzdialenosť je väčšia ako 250 km od Bratislavy, alebo oboje súčasne, a zároveň
návrat do mesta Bratislava by bol neskôr ako 02:00 hod. ráno nasledujúceho dňa).
Technické špecifikácie:
Konzultácie na tel. čísle 0908 731 269.
Organizačné špecifikácie:
Príchod skupiny na miesto vystúpenia musí byť umožnený v určenom čase pred oficiálnym začiatkom vystúpenia. Miestny technický
personál musí byť prítomný (napr. technik pre pódium, prípadne technik pre osvetlenie, resp. lokálny zvukár). Parkovanie pre 2 osobné
vozidlá, resp. podľa dohody.

Požadovaná je jedna šatňa pre 4 osoby v budove, v ktorej sa vystúpenie koná. Šatňa by mala byť uzamykateľná a vybavená
zrkadlom, stolom a 4-mi stoličkami, a po dohode s usporiadateľom s drobným občerstvením pre 4 osby (podľa výberu a v réžii
usporiadateľa).

KONTAKT

+421 908 731 269
info@golden-entertainment.com
www.golden-entertainment.com

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
GOLDEN ENTERTAINMENT s. r. o.
Rázusova 1247/33
941 01 Bánov
IČO:
50431692
IČ DPH: SK2120319212
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK73 0900 0000 0051 1714 1539
SWIFT: GIBASKBX

Obchodný register Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka č.: 41300/N

