
 
 

 

 
 

 
 
 

PODZIM EXPRESIVNÍCH TERAPIÍ 
UMĚNÍ JAKO CESTA KE ZDRAVÍ 
 
 
 

čtvrtek 29. 9. 2016 / 17.00 / Malý společenský sál, 5.NP 

Celostní muzikoterapie pro všechny: o muzikoterapii s PaedDr. Lubomírem Holzerem 
Dnešní člověk často hledá sebeozdravné postupy a metody pro obnovu a udržení zdraví a životních sil. Jednou z 
možností, kterou máte na dosah je muzikoterapie. Přijďte si poslechnout a zažít na vlastní kůži, co vše vám může CMLH 
(Celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera) přinést.  
 

pondělí 10. 10. / 17.00 / Malý společenský sál, 5.NP 

Vnitřní obrazy: lekce arteterapie s Ivou Kratochvílovou 
Arteterapie osvobozuje. Dává křídla naší duši. Hledá vnitřního umělce. Přijďte se setkat se svými tvůrčími silami, se svými 
vnitřními obrazy, se sebou. 
 

pondělí 24. 10. / 17.00 / Malý společenský sál, 5.NP 

Imaginace a její využití v běžném životě: workshop s Marianou Štefančíkovou 
Teoretické seznámení s metodami, možnostmi využití a způsoby interpretace imaginativních technik a praktická ukázka 
několika námětů vhodných k imaginaci. 
 

čtvrtek 27.10. / 17.00 / Malý společenský sál, 5.NP 

Píseň jako lék: prožitkové zpívání se Zuzanou Vlčínskou 
Naši předkové nám zanechali tisíce nádherných písní, jež nás mohou i dnes provázet na naší cestě. Osvojit si takovou 
píseň může být návratem ke kořenům, momentem spočinutí v sobě samém. Nemusíte „umět“ zpívat, abyste mohli přijít 
ochutnat metodu prožitkového zpívání. 
 

pondělí 7. 11. / 17.00 / Malý společenský sál, 5.NP 

TaRytmika: workshop hry na rámové bubny s Michaelou a Danielem Plecháčkovými 
Workshop naplněný rytmem a hrou na rámové bubny z různých koutů světa. Ukážeme si základní údery, cvičení 
kombinací úderů, zahrajeme si tradiční orientální rytmy a také improvizačně. 
 

čtvrtek 10. 11. / 16.30 / Malý společenský sál, 5.NP 

Tělo a symbol v terapeutickém tanci: workshop s Alenou Chládkovou 
Uvědomování si svého těla, vnímání skrze smysly a autentické reakce na tyto vjemy pohybem je cestou do přítomného 
okamžiku a jádra sebe sama. Sebezkušenostní workshop zaměřený na práci s tělem, pohybem a symboly. 
 
pondělí 21. 11. /17.00/ Malý společenský sál, 5.NP 

Země zní: prožitková dílna s Hanou Sakmarovou a Soňou Štoudkovou  
Hlína…. Zvuk…. Tvoření…. Stvoření…. 
Relaxační dílna, která propojuje prvky muzikoterapie a arteterapie v jeden celek a akcentuje rozvoj smyslového vnímání 
při práci s hlínou a zvukem samotným. Vhodné pro širokou veřejnost a osoby se zrakovým postižením. 
 

úterý 29. 11. /17.00/ Malý společenský sál, 5. NP 

Podvečer s tibetskými mísami: workshop s Evou Sádlíkovou 
Netradiční dílna, ve které se seznámíme s technikami hry na tibetské mísy, vyzkoušíme si vodní fontánu, budeme se 
věnovat  zvukové masáži, budeme zkoumat, objevovat a hrát(si).  
 
Všechny akce probíhají v rámci projektu Expresivní terapie a prožitkové aktivity v knihovně II, který je finančně podpořen 
Ministerstvem kultury ČR z programu „Knihovna 21. století“. Počet účastníků je omezen. Vstup volný. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Pořádá Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace - Hudební knihovna, Kobližná 4, 601 50 Brno, 
tel. 542 532 170, muzikoterapie@kjm.cz, www.kjm.cz. 
 

 
 

Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci. 


