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Pořady SK Rabštejn pro MŠ, ZŠ a SŠ  na jaro 2017 

Výchovný koncert skupiny MARBO 
Středa 22. února 2017 (8.15, 10.00, 11.30) 

Vystoupení profesionální hudební skupiny MARBO, která uvede dva hudební programy. 
 
8.15  pro MŠ a 1. stupeň ZŠ:  Písničky a jejich úkoly 
10.00  pro MŠ a 1. stupeň ZŠ:  Písničky a jejich úkoly 
11.30  pro 2. stupeň ZŠ a SŠ:  Fenomén muzikál 
 

 
 
 
 

 

 

 Výchovný koncert pro I. stupeň ZŠ a MŠ na téma:  
„Písničky a jejich úkoly“  
    Tak jako každý z nás má své úkoly a povinnosti, také hudba a písničky na tom nejsou jinak.  
A jaké, že to ty úkoly a povinnosti písniček jsou?  
    Například ukolébavka má za úkol uspat děťátko, nebo svatební pochod zase musí navodit 
slavnostní atmosféru a pro změnu rokenrol nás vyzývá k tanci. Samozřejmě, že úkolů písniček 
je ještě mnohem víc, a právě o nich si budeme s dětmi v našem hudebním pořadu povídat.  
    Ovšem děti nebudou pouhými pasivními posluchači, ale aktivními účastníky koncertu,  
ve kterém si s dětmi za pomocí řady populárních písní různé úkoly písniček ukážeme a  
vyzkoušíme, aby je děti co nejlépe pochopily.  Každá MŠ a 1. stupeň ZŠ na koncertě obdrží 
zdarma nové CD Marbo dětem II + zpěvník Marbo dětem II. 
 
Výchovné koncerty pro II. stupeň ZŠ a SŠ na téma:   
„Fenomén muzikál“  
    O tom, že muzikál je fenomén, nemůže nikdo z nás pochybovat. Jeho obliba  
neklesá a to i přesto, že v roce 2017 oslaví již své 90. narozeniny.  
Čím to, že se muzikál stal tak populární?  
Kde vznikl, kdo byli tvůrci slavných muzikálů?  
Jakou hudbou byl a je muzikál ovlivňován?  
Je muzikál film nebo spíše divadelní představení?  
Nejen na tyhle, ale i na řadu dalších otázek týkajících se muzikálu budeme hledat odpovědi v 
našem novém hudebním pořadu. Provedeme Vás světovou i českou muzikálovou tvorbou od 
jejich začátků až po současnost. Zazní nejznámější melodie divadelních i filmových muzikálů.  
Tak neváhejte a přijďte se s Vašimi žáky seznámit s fenoménem zvaným „MUZIKÁL“. 

Vhodné pro MŠ, 1. a 2. st. ZŠ a SŠ, délka vystoupení 50 – 60 minut. 

         Vstupné 45 Kč na dítě. 

 Sdružený Klub Rabštejn 
Palackého náměstí 36 
Kostelec nad Orlicí 
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ČESKÝ ROK 
Pátek 10. března 2017 (8.15, 10.00) 

Český rok - hudba A. Dvořák  Slovanské tance  
hraje dechové kvinteto  ZUŠ F. I: Tůmy 
tančí žákyně TO ZUŠ F. I. Tůmy a taneční soubor VoTo 
 
Hudebně-taneční představení žákům připomene staré lidové 
zvyky a obyčeje od počátku roku do podzimu. Vše začíná 
masopustem, kde se sedlákův syn Matěj zakouká do krásné starostovic Bětušky.  Po celý rok se 
spolu potkávají - Matěj staví Bětušce májku a ona  mu o svatojánské noci jde utrhnout laskavec, 
aby si pojistila jeho lásku. O dožínkách  pak Matěj požádá o její ruku a slaví se svatba. 
 
uvidíte obyčeje - masopust,  otvírání studánek, vynášení smrti, máje, oslava matek, otevírání 
studánek, Svatojánská noc, senoseč, dožínky a svatba 
 
Celé představení je provázeno mluveným slovem v délce 60 minut.    
 

Vhodné pro MŠ a 1. stupeň ZŠ.       Vstupné 30 Kč na dítě 

 

 


