
Profesionálem v eurytmii?
Další tři setkání „nultého ročníku“ se budou konat v těchto termínech:

20.–22. října 2017 | 23.–25. února 2018 | 20.–22. dubna 2018 
Začátek vždy v pátek v 18 hod. a konec v neděli ve 13 hod. Setkání je možné navštívit i jednotlivě. 

Uskuteční se při minimálním počtu 15 účastníků.

Místo konání:   Kulturně vzdělávací centrum Otevřeného prostoru v Trpoměchách u Slaného, které kromě zázemí 
nově renovované sokolovny s hřištěm a přilehlou zahradou nabízí velmi vhodné prostory k ubytování.  
(www.otevrenyprostor.cz). Adresa: Trpoměchy 29, Slaný 274 01. 

Cena:   2.400 Kč – zahrnuje kurzovné, ubytování i stravu. — Na účet u Fio banky 2900848751/2010 
převeďte zálohu 800 Kč. (na 1. termín do 15. 9., na 2. termín do 15. 1., na 3. termín do 15. 3.) Do 
poznámky uveďte své „jméno“ + „záloha – Trpoměchy“ + „měsíc, kdy se víkend koná“. Doplatek 1.600 Kč 
bude splatný na místě.

Doprava:   Ideálně z Prahy do Slaného, kde Vás vyzvedneme na autobusovém nádraží v těchto časech: 17:10 
a v 17:29 (nutno předem napsat a domluvit se).

S sebou:   Vhodné oblečení na volný pohyb, eurytmické cvičky (sálovou obuv), přezůvky, poznámkový blok, pastelky.

Přihlášky a otázky: ...směrujte prosím na Jitku Čápovou: jitkacap@centrum.cz

Na setkání se těší Jitka Čápová, Hana Giteva, Miroslava Knedlová, Agáta Udatná

www.eurytmie.cz

Máte rádi pohyb? Nebo dokonce „krásný pohyb“? Chtěli byste smysluplně rozvíjet své pohybové dovednosti, vnímat zákonitosti řeči 
a  hudby, prohloubit se v  základech antropologie a  antroposofie? Profesní spolek Eurythmea připravuje nové vzdělávání v  umělecké 

eurytmii s následnou možností rozšíření vzdělání v oblasti eurytmie pedagogické, jevištní, léčebné nebo sociální. 

„Nultý ročník“ je nezávazně otevřený všem zájemcům (začátečníkům i pokročilým) s vizí možného vstupu do profesionálního vzdělávání. 
Před plánovaným zahájením studia na podzim 2018 uspořádáme dvě až čtyři ukázková víkendová setkání. Na nich se můžete s tónovou 
i hláskovou eurytmií seznámit nebo prohloubit, co jste se dosud naučili, a především dostanete možnost vytvořit si konkrétní představu, 

jaké nároky na studenty eurytmické vzdělávání klade.


