
P�íloha k výb�ru workshop� (dílen) na �STS Festival 2006 
Výb�r workshop� tento rok je opravdu bohatý a velkým rozdílem je, že si m�žete vybrat 2 až 
4 workshopy b�hem festivalu. Workshopy budou probíhat celkem ve �ty�ech �asech po 
hodin� a p�l: 

1) Pátek ráno 
2) Pátek odpoledne 
3) Sobota ráno 
4) Sobota odpoledne 

Zatímco v n�kterých workshopech sta�í hodina a p�l, abyste si z n�j n�co odnesli (masáže, 
procházka „Outdoor“,...) n�které workshopy jsou náro�n�jší a je na nich pot�eba absolvovat 2 
workshopové �asy. Jedná se t�eba o workshop vedoucování, v�tšiny hudebních nástroj�, 
dramatu, atd. Workshopy trvající hodinu a p�l jsou nazvány P�ldenní. T�íhodinové 
workshopy jsou nazvány Celodenní a mají hodnotu dvou p�ldenních workshop�. Na 
p�ihlášce m�žete pro daný den zapsat pouze 1 celodenní workshop NEBO 2 p�ldenní 
workshopy. Opravdu jen jednu z t�chto možností – nelze být totiž na dvou místech 
najednou (až na filmové hrdiny z filmu Návrat do budoucnosti). P�i výb�ru p�ldenního 
workshopu dávejte pozor na to, zda se opravdu tento workshop koná v dob� do které si jej 
zapisujete. Pokud je tedy u popisu workshopu napsáno, že se koná v pátek, nezapisujte si jej 
na sobotu ale opravdu jen na pátek dopoledne �i odpoledne. Podobn�, je-li napsáno, že 
workshop je v pátek dopoledne, nenajdete tento workshop ani v pátek odpoledne, ani po 
celou sobotu. 
 
D�ležitá upozorn�ní: 
1) Lidé jsou do workshop� vybírání podle data poslání p�ihlášky. Tedy d�íve poslaná 

p�ihláška zvyšuje šanci na umíst�ní ve workshopu. 
2) Pokud bude p�ihlášení na workshopy v p�ihlášce vypln�no nesprávn� nebo ne�iteln�, 

nebude danému ú�astníkovi rezervována ú�ast na workshopu, ale bude na to upozorn�n 
p�i p�íjezdu na festival a m�že si vybrat z workshop�, které budou mít ješt� volnou 
kapacitu. Proto rad�ji vypl�ujte pe�liv� a �iteln�. 

3) Je výhodné, pokud si ú�astníci hudebních workshop� (basa, klávesy, kytara,...) vezmou 
své vlastní hudební nástroje. Budeme se snažit sehnat co nejvíce nástroj�, ale takto budete 
mít jistotu, že budete mít opravdu nástroj sami pro sebe a nebudete se muset na nástrojích 
s n�kým st�ídat. 

4) Vyhrazujeme si v p�ípad� nutnosti právo zrušit konání kteréhokoliv workshopu z nabídky. 
Registrovaným ú�astník�m, kte�í si takový workshop rezervovali nabídneme v takovém 
p�ípad� co nejlepší náhradu za tento workshop. 

 
P�i jakýchkoliv dotazech volejte Gabku Bokovou (723 734 968), která je osobou 
zodpov�dnou za workshopy. 



ID (podle 
�asového 
rozd�lení)

jméno workshopu lektor Max 
Kapacita Kdy délka Popis workshopu a jeho náro�nosti Popis lektora

1 Tanec - Scénický Alice TS Krnov 17 Oba dny celodenní Vyjád�it svou myšlenku �i pocity nemusí být vždy jen slovy. Zkuste to tancem. Jmenuji se Alice a jsem z TS Krnov. Tan�ím již pár let a vyzkoušela jsem již více styl�, které m�žeme skombinovat.

2 Tanec - Square dance Hanka Musialová 25 Oba dny celodenní
Cht�la bych všechny zapsané ú�astníky nau�it "chytit rytmus", navázat na sebe jednotlivé 

pohyby, sjednotit skupinu p�i tanci, nau�it je po�ítat doby, obohatit je o jednoduché ale 
efektivní prvky a hlavn� ... nebát se jít do toho t�lem i duší!!!

Jmenuji se Hana Musialová a jsem z Ostravy. V YMCE p�sobím už asi p�t let, z toho 4 roky jako vedoucí a 1 rok jako sekretá� YMCA OP. T�i léta jsem vedla 
skupinku tance v TS Ostrava Poruba, mám za sebou Know How seminá� - WS tanec, TS tábory 03 a 04 - vedoucí tane�ní skupiny, vedení WS tanec na 

Know How 04,05

3 Klávesy (základy) Kamil Procházka 5 Oba dny celodenní Nau�íme se hrát za dva dny na klávesy…
Kamil Prochazka(TS Poruba), Dokazal jsem odehrat nekolik TS koncertu a pak FiHa koncertu. Chtel bych naucit hrat 2 lidi na klavesy nebo jim aspon ukazat 

jak zacit..(dost nevhodne pro pokrocile a virtuozy)

4 Upéct zvuk a sv�tla Kuba Holeš 10 Oba dny celodenní Jakým zp�sobem pracovat s mixážním pultem a ozvu�it a osv�tlit koncert. Zvuka� YMCA Ostrava-Poruba

5 "Filmový WS" (pop�ípad� 
"Ske�")

P�emysl Novotný 30 Oba dny celodenní
Trochu Dramou lad�ný WS. Vymýšlení krátkého filmu, �i n�kolika ske�� a následovná 

realizace pomocí jedné kamery, vlastních hereckých schopností a p�ípadných "rekvizit" a 
"kostýmk�"-)

Thorfinn, student zdravky, milovník filmu, amatérského drama a absolutní recese

6 Drama (jak hrát) David Andrlí�ek 10 Pátek celodenní Zkuste si být kým chcete, nau�te se odbourávat bariéry, odhodit stud, improvizovat a hrát
David Andrlí�ek (19), píšu divadla, hraju v Písku se svými p�áteli ze sboru. Chci, aby lidé um�li využít divadlo k oslovení publika a aby v n�m mohli odpovídat 

na otázky, které trápí dnešní lidi nejvíce.

7 Vedoucování Jirka Folta 10 Pátek celodenní
Kdokoliv, kdo d�lá n�co aktivn� pro Tensing se najednou stává vedoucím - vede lidi. Vedoucí, 

kterého lidi neposlouchají je ale špatný vedoucí. Jak se stát dobrým vedoucím? Jak získat 
p�irozen� autoritu?

7 let Tensingá�em a 4 roky vedoucím, studium na biblické škole,... 

8 Digital Music Editing Kevin Dixon 4 Pátek celodenní We will look at different methods of recording music (including mics, software, etc.) We will 
also record and edit one song.

My name is Kevin and I am from Los Angeles, CA, USA. I have lived in the Czech Republic for three years now working with a language school in Ostrava 
and also YMCA, Ostrava, Poruba. I have a university degree in Audio Recording from a school in Los Angeles and have worked in the music industry for 9 

years both in Los Angeles and now in the Czech Republic.
9 Bicí pro za�áte�níky Petr Kvasni�ka 12 Pátek celodenní Základy hry na bicí 3 roky v Ts, vlastní kapela, hodiny s Kevinem. Nau�it zakladní rytmus, seznámit s nástrojem, zaklady hry na bicí…

10 Tvorba harmonií pro sbor Jirka Folta 8 Sobota celodenní
Jsi dirigent, ale d�lání harmonií je pro tebe Špan�lská vesnice? Nebo se chceš zlepšit v tom 

jak na to? Zkusíme i volnou harmonizaci b�hem zp�vu.Použití po�íta�e k vytvá�ení a zkoušení 
harmonií. Workshop je ur�en pouze pro pokro�ilé dirigenty(alespo� ro�ní praxe)

Jeden semestr dirigování na konzervato�i ve Finské Jyvaskyla, 6 let praxe s dirigováním Tensingu 

11 Percussion Instruments for 
advanced Kevin Dixon 8 Sobota celodenní We will discuss different ideas for playing music, and learn techniques, and more advanced 

rhythms.It is for any who has played drums for min 1- 2 years.

My name is Kevin and I am from Los Angeles, CA, USA. I have lived in the Czech Republic for three years now working with a language school in Ostrava 
and also YMCA, Ostrava, Poruba. I have a university degree in Audio Recording from a school in Los Angeles and have worked in the music industry for 9 

years both in Los Angeles and now in the Czech Republic.

12 Drama (kreativní hry) Matouš Ruml 20 Sobota celodenní "Poj�te si hrát" (divadlo) a rozvinout svou fantazii. Matouš Ruml studuje pátým rokem Pražskou konzervato� (obor herectví), hraje v televizním seriálu Letišt� a je �lenem TS Želiv.

13 Kytara Michal Duchek 6 Sobota celodenní mirny teoreticky uvod do harmonie, stavba akordu, jak ho nahmatat na kytare a co nad nim 
hrat..."

Ja-5 let v TS Ostrava-Poruba..kde jsem hral i na basu, pak jsem hral rok na basu v Revelationu ( takovy profi tensing pro starsi) a jeste hraju profesionalne 
basu v jedne kapele..a studuju hudbu

14 St�íhání videa Petr Kvasni�ka 3 Sobota celodenní Práce s programy na st�ih videa

15
TENSING HLEDÁ 

SUPERSTAR aneb WS pro 
sólisty

Št�pánka Borská 7 Sobota celodenní Nau�íme se jak správn� zpívat, triky a fígle jak na publikum a mnoho dalšího Št�pánka Borská, poslucha�ka 1. ro�níku pražské konzervato�e obor kytara, zp�v ( NEKOUŠU ;0)

16 Mezilidské vztahy Zuzka Vyvialová 12 Sobota celodenní Nalezení vlastního stylu �ešení konflikt�, analýza konfltik�, vyjednávání Pro danou oblast jsem se zú�astnila seminá�� - Mediace konflit� (Švýcarský �ervený k�íž, Individuální a skupinová kominukace, Vyjednávání - p�es 
organizaci Partners for Democratic Change Slovakia),, studuji Managment pro ve�ejný sektor 

17 Outdoor (procházka) 30 Oba dny p�ldenní Pro kohokoliv, kdo by si cht�l odpo�inout, projít se, pokecat si s p�áteli, poznat Brno a okolí.

18 Jiná dimenze Boža Lach 15 Pátek p�ldenní

Je možné dívat se na sv�t tak, že existuje ve t�ech dimenzích,které m�žeme p�ímo zakoušet a 
zm��it svými smysly. Ale n�kte�í lidé v��í, že existuje taky duchovní dimenze.V��í, že to, co se 
d�je v tomto sv�t�, má p�ípadný dopad na sv�t, který vidíme, slyšíme a jehož se dotýkáme. Co 

myslíte vy?

Jmenuju se Bogdan Lach, Je mi 28let, ženatý, dv� d�ti, bydlím ve Frýdlant� nad Ostravicí, a miluju rohlík se salámem,

19 Dirigování Eliška Vengla�ová 10 Pátek p�ldenní Dirigovani, prace se sborem, jak dirigovat tak, aby to bavilo dirigenta i sbor, jak zaujmout Eliska V. (ta od Frantiska) , 4 roky Ts Melnik - z toho 3 roky vedouci - dirigovani

20 Bass -za�áte�níci Hans 10 Pátek p�ldenní Zaklady jak se drzi basa..co je to basa..z ceho je basa..na co jsou struny na base..cim se hraje 
na basu, kde se hraje na basu..a po zvladnuti tohoto i nake to hrani =)

Ja-5 let v TS Ostrava-Poruba..kde jsem hral i na basu, pak jsem hral rok na basu v Revelationu ( takovy profi tensing pro starsi) a jeste hraju profesionalne 
basu v jedne kapele..a studuju hudbu

21 Pala�inkárna
Katka+Andy 

Gibson 12 Pátek p�ldenní
Nebude to jen workshop o jezeni palacinek, ale bude to i interaktivni,

nejake hry a tak s tematikou kuchyne a palacinek

Andy Gibson jako pravy Skot ma zkusenosti s pravymi skotskymi palcinkami. Bude-li zajem, tak mozna Andy poodhali tajny recept madychanych palacinek z 
receptu rodiny Gibsonu.

Kacka Gibson jako studentka francouzskeho jazyka se muze pochlubit znalosti "crepes francaises". Nepohrdnou-li hoste pravymi americkymi tlustouckymi 
livanci, tak jim Kacka muze byt take k sluzbam, protoze ma zkusenosti ze svych zaoceanskych cest do vzdaleneho Yorku (pro mene chapave New York).

22 Stomp Kubo Mikuska 15 Pátek p�ldenní Nespajajte rytmus iba s bicimi alebo perkusiami.. hladajte ho naturalisticky v odpadkovych 
kosoch, plechovkach a sami v sebe..

som spoluveduci TS Bratislava, v TS som tusim 3 roky, a stomp obdivujem a vzdy rad skusam :-)

23 Sólový zp�v Jana Pe�tová
Pátek 

dopoledne
p�ldenní

24 Irský tanec Katka Velanová 30 Pátek 
dopoledne p�ldenní Možnost vyzkoušet základní kroky a zatancovat si na nádhernou irskou hudbu - irský tanec 

takovou formou, že to m�že zkusit každý, tzn.ne n�jaká show, ale to, co tan�í normální lidi.
TS od r. 1995, Irský tanec od r.1999 (soubor Démáirt na YMCA Brno, http://demairt.unas.cz),absolvovala spoustu seminá�� s certifikovanými zahrani�ními 

lektory

25 Rozezpívání Katka �upová 15
Pátek 

odpoledne
p�ldenní V tomto WS se budeme u�it a vymýšlet a vzpomínat na starší nebo v TS zab�hlé 

rozezpíva�ky.
Jmenuji se Katka �upová a do chodím do TS Frýdlant nad Ostravicí. Jsem mezi nejstaršími a stálými �leny TS Frýdlant. Bude mi 18. A cht�la bych na 

festivalu v Brn� získat ale i naopak p�edat n�jáké ty zkušenosti. V�tšinou vedu v TS Frýdlant rozezpívání, n�kdy se dokonce p�ipletu i do dirigování. 

26 Jak d�lat zamyšlení Hanka English Sobota p�ldenní Zkoušel si už v Tensingu d�lat zamyšlení? Bylo t�žké lidem sd�lit myšlenku, tak aby jí správn� 
porozum�li, zaujala je a n�co si z ní odnesli? Poj�me se v tomto zlepšit!

7 let Tensingá�kou, 4 roky vedoucí TS Poruba nebo Jih, d�lá letos festivalová zamyšlení.

27 Minisbor Hanka Vladíková 
Neugebauerová

10 Sobota p�ldenní Nau�m� se n�které písni�ky opravdu dob�e - pro zp�váky, kte�í to myslí s hudnou vážn� a 
nebojí se to rozbalit.

Dlouholetá Tensingá�ka a dirigentka TS Krnov

28 Bass -  pokro�ilí Hans 10 Sobota p�ldenní Zaklady jak se drzi basa..co je to basa..z ceho je basa..na co jsou struny na base..cim se hraje 
na basu, kde se hraje na basu..a po zvladnuti tohoto i nake to hrani =)

Ja-5 let v TS Ostrava-Poruba..kde jsem hral i na basu, pak jsem hral rok na basu v Revelationu ( takovy profi tensing pro starsi) a jeste hraju profesionalne 
basu v jedne kapele..a studuju hudbu

29 Jazyky lásky Horští 15 Sobota p�ldenní
Naší nejhlubší citovou pot�ebou je „cítit, že jsme n�kým milováni. Jakým jazykem lásky 

hovo�íme my? Jaké zp�soby vlastn� lidi používají, aby komunikovali, že n�koho mají rádi - 
rozumíme správn� tomu, co nám druzí komunikují?

30 Masáže Klárka Dvo�áková 20 Sobota p�ldenní U�ení základní hmat� pro rekondi�ní a sportovní masáž. Teláátko. Extensingá� TS M�lník. WS masáže již probíhal na TSCZ2005

31 Hantec Sobota p�ldenní Nerozumíte Br�ák�m? To se m�že zm�nit. Rodilý Br�ák
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