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6. 9. | 19.00
KVÍZ V BATYSKA FU
Sestavte s kamarády svůj tým 

(maximálně 8 hráčů) a přijďte na-
psat své odpovědi na 56 záludných 
otázek, které budeme během večera 
pokládat.

 7. 9. | 19.00
KVÍZ V BATYSKA FU

10. 9. | 21.00
CARPET CABINET
Hudební seskupení ze Slovenska.

17. 9. | 22.00
OZVĚNY ŽĎÁRU
Pokračování kulturně-hudebního 

projektu Ozvěny Žďáru, který zají-
mavou formou představí místní 
hudební tělesa veřejnosti. Večer plný 
živé hudby!

24. 9. | 20.00
SIGN OF DECAY (AT) | NON-

SENSE | MR. DYNABOOM

25. 9. | 18.00
BOHOSLUŽBA V BATYSKA FU
Evangelický sbor v Sázavě a Žďáře 

opět zve k netradičnímu setkání slo-
va a hudby.

30. 9. | 20.00
BŘOUSKA  JEŠTĚ JEDNOU
Zahrají kapely Exit | Fuga | Barel 

Rock.

Hudební klub Batyskaf

Hudební škola Yamaha působí 
osm let se svébytnými programy 
ve Žďáře nad Sázavou. Školou pro-
šly skvělé lektorky a mnoho žáčků 
a žáků.

V novém školním roce škola nabí-
zí programy pro předškolní děti. 
Od čtyř měsíců v programu Robát-
ka lze už formovat vývoj dítěte, a od 
tohoto věku mohou děti společně s 
maminkami smyslově vnímat a roz-
víjet hudební cítění pomocí písniček, 
vnímáním rytmu, poslechem hud-
by, hudebně pohybovými hrami aj. 
Doma si ještě všechno lze prozkou-
šet, poslouchat nahrávky a s jistotou 
sledovat kladné reakce dítěte.

Od 18 měsíců Robátko může postu-
povat dál, do Prvních krůčků k hud- 
bě. Ale mohou sem přicházet nově i 
další děti. Pracovní propojení dítěte 
s rodičem je již volnější. Děti hrají na 

rytmické nástroje, zpívají, pohybově 
pracují s hudbou aj.

Od čtyř let přicházejí děti do pro-
gramu Rytmických krůčků, ale 
opět to mohou být i nové děti, které 
neprošly výukou HŠY. Náplní je ryt-
mus, písně, působení hudby, ale také 
hravé seznamování se základy hudeb-
ní nauky a hry na zobcovou fl étnu. 

Vše se může s nahrávkami zkoušet 
doma. Rodiče se nemusí bát, že tře-
ba neví nic o hudební teorii, mohou 
se požadované spolu se svým dítětem 
naučit.

Od šesti let nabízíme hru na zob-
covou fl étnu. Může to být jen soprá-
nová, ale mnozí zvládnou učit se sou-
časně i na altovou fl étnu. Vyučuje se 
podle materiálu HŠY, a je zde hodně 
moderní hudby, ale také hudby lido-
vé a klasiky. Učit se mohou děti růz-
ného věku, a také dospělí.

Podobně je to se zaměřením výuky 
pop-rock zpěvu. Základem je into-
nační čistota, správné dýchání, a pro 
každého vhodný repertoár.

Více na stránkách www.yamahasko-
la.cz, kam lze případně odeslat el. při-
hlášku, a na mob. 603 827 735. 

 (pi-z09-10h)

Výuka hudby
od batolat po dospělé

U3V

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Tosltého 16, Jihlava

Poslední volná místa v programech:
Grafika a prezentace na webu
GPS - využití pro turistiku a geocaching
Statistika všedního dne
Neznámý svět financí
Emocionální inteligence v angličtině
Právní minimum
Antická kultura a její využití pro turismus
Jazykové kurzy pro seniory AJ/NJ
 U3V také Pelhřimově DS Radětínská 2305,  
Třebíči DS Koutkova 302, Žďáru nad Sázavou  
SŠOS Komenského 10 a Velkém Meziříčí DS Zdenky 
Vorlové 2160

 
u3v.vspj.cz. .

 

nabízí studium seniorů na 
Univerzitě třetího věku (U3V)

se zahájením v akademickém roce 2017/2018

u3v.vspj.cz


