
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro rezervace programů a bližší informace volejte na telefonní číslo 257 257 738 
nebo pište na e-mailovou adresu musicmuseum_pr@nm.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní muzeum – České muzeum hudby  

Karmelitská 2, Praha 1 (tramvajová zastávka Hellichova) 
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Jarní hudební programy pro děti a školy   

v Národním muzeum – Českém muzeu hudby 

Vážení učitelé, vážení zástupci škol,  
 

rádi bychom Vám představili jarní hudební programy Českého muzea hudby. Jejich 
návštěva je vhodným doplňkem nejen hodin hudební výchovy. Děti během programů  

rozvíjí své hudební cítění, tvořivost, myšlení i kulturní rozhled. 
Pro rezervace následujících programů a bližší informace volejte na telefonní číslo  

257 257 738 nebo pište na e-mailovou adresu musicmuseum_pr@nm.cz 
 
 

Výstava ANTONÍN DVOŘÁK – výstava, která nenudí! 
9. 6. 2011 – 3. 6. 2012 

 
Rádi bychom Vás informovali o prodloužení výstavy ANTONÍN DVOŘÁK 
do 3. června 2012. Výstava, ke které je možné objednat komentář 
autorky, je plná znějící hudby a interaktivních prvků.  Vstupenka na 
výstavu ANTONÍN DVOŘÁK platí také do stálé expozice Českého muzea 
hudby „Člověk – nástroj – hudba“ s historickými hudebními nástroji.  
 
Vstupné: 30 Kč/žák, v případě české komentované prohlídky se k ceně 
vstupenky přičítá 300 Kč/skupina  
 

  
 

Programy pro rodiče s dětmi 
 

Vrby se nám zelenají, radujme se, veselme se! 
 

sobota 17. 3. od 14.30  
 
Hudebně-pohybová dílna pro rodiče a děti ve věku od 5 do 12 let. 
Přivítejme jaro a velikonoční svátky písničkami a říkadly! Na 
hudebně-pohybové dílně si připomeneme zvyk vynášení Morany 
říkadlem "Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi" a pochováme 
zimu. Na závěr si ozdobíme březový proutek jako symbol jara. Dílnu, 
ve které se aktivně zapojí i všichni dospělí, vede lektorka Lenka 
Pospíšilová.  
Kapacita: 50 dětí 
Délka programu: cca 90 min 
Vstupné: 80 Kč/osoba  
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Programy pro základní školy, střední školy a gymnázia 

Rozkvět Pražského jara  

pondělí 19. 3. od 9.00, 11.00 – exotika v klasice 

pondělí 23. dubna od 9.00, 11.00 – Dvořákův violoncellový koncert  

Program zaměřený na mladé publikum chce bořit mýtus, že klasická hudba nemá současným mladým co 

říci. Projekt vzešel z předpokladu, že skutečného a plnohodnotného zážitku z klasické hudby lze 

docílit, když mladý posluchač ví, na co se zaměřit, jak se orientovat v napohled složitém 

orchestrálním zvuku, nebo hudebních formách delších než 3 minuty.  

V sérii pravidelných měsíčních setkávání, probíhajících v Českém 
muzeu hudby, jste mohli proniknout do tajů symfonického orchestru a 
seznámit se s jeho jednotlivými hudebními nástroji a jejich specifickým 
zvukem. Vše za doprovodu hudebních ukázek a zvukových 
experimentů. Tématem březnového setkání bude exotika v klasice a 
celá série Rozkvětu Pražského jara bude završena dubnovým 
Dvořákovým violoncellovým koncertem.  Průvodcem programem 
bude Pavel Trojan Jr.  
Kapacita: 140 dětí 
Délka programu: cca 75 min 
Vstupné: 60 Kč/žák - platí i na prohlídku Českého muzea hudby  
 

 
Základy muzikoterapie 

 
termíny dle domluvy 

 
Vyzkoušejte si základní techniky muzikoterapie a seznamte se s metodami, které využívají zvuk a hudbu k 
uvolnění stresu a napětí.  
Kapacita: 20 dětí 
Délka programu: cca 70 min 
Vstupné: 60 Kč/žák 

Programy pro druhý stupeň základních škol 

Z Nového světa  

každé úterý od 9.00 a 11.00 
 

Nahlédněte za oponu nejhranější skladby celého světa a objevte, jaké 
pocity a vjemy v ní jsou obsaženy. Byla to americká příroda, bouřlivý 
rozvoj americké společnosti, černošské spirituály nebo stesk po domově? 
Nebo něco jiného? Program je kombinací interaktivní prohlídky výstavy 
ANTONÍN DVOŘÁK a samotného workshopu, kde se děti seznámí s 
pozadím symfonie Z Nového světa a samotnou prací symfonického 
orchestru, a je určen pro děti druhého stupně základních škol.  
Kapacita: 25 dětí 
Délka programu: cca 120 min 
Vstupného: 60 Kč/žák  

 
 
 

 



 

Programy pro první stupeň základních škol a mateřské školy  

Rusalka 
 

každé úterý od 9.00 a 11.00 
 
Navštivte zemi, kde za měsíčního svitu tančí průsvitné lesní žínky, 
čarují mocné ježibaby, vodní hladinu střeží vodníci a krásná Rusalka 
bojuje o princovu nestálou lásku. Dílna kombinuje interaktivní 
prohlídku výstavy Antonín Dvořák a samotný workshop s hudebními, 
dramatickými a tanečními prvky.  
Kapacita: 25 dětí 
Délka programu: cca 120 min 
Vstupného: 60 Kč/žák  

 

 

Hudebně–dramatická dílna „Šaman“ 

termíny dle domluvy 

Hudebně-dramatická dílna pro děti ve věku od 5 do 12 let. Dříve, 
než se děti pustí do zaříkávání, vyvolávání deště, bojových tanců  
a bubnování, si patřičně šamansky pomalují obličeje.  
Kapacita: 25 dětí 
Délka programu: cca 55 min 
Vstupného: 60 Kč/žák  
 

 

 

Pohádka o barevném království 
 

pátek 20. 4. od 9.00, 10.30, pátek 11. 5. od 9.00, 10.30  
 středa 16. 5. od 9.00, 10.30, středa 23. 5. od 9.00, 10.30 

 
Hudební dílna pro děti od 5 do 12 let, ve které se děti 
seznámí s netradičními hudebními nástroji jako je cajon, 
kalimba nebo ukulele a zjistí, že hrát se dá také na věci, 
které nás denně obklopují, ale hudební nástroj bychom v 
nich nehledali. Aktivně s námi vstoupí do pohádkového 
příběhu, který je zavede do světa hudby plného písniček, 
muzikantských rozmarů, ve kterém však nechybí král, princezny 
ani hradní stráže. 
Kapacita: 50 dětí 
Délka programu: cca 75 min 
Vstupného: 60 Kč/žák 


