
Dílnu povede Vivian Gladwell z Anglie, který od roku 1990 učí v rámci 
platformy Nose To Nose dílny clowningu po celém světě. Tyto dílny jsou určeny 
divadelníkům, odborné (učitelé, terapeuté, sociální pracovnící) i široké veřejnosti. 

Clowning, v pojetí jak jej učí Vivian Gladwell, není herecká technika, ale 
cesta hledání a objevování vnitřního klauna, který je schopen bezprostředně 
a autenticky reagovat na každou situaci. Takový klaun není omezen žádnými 
konvencemi a může k životu přistupovat otevřeným a tvůrčím způsobem. 
V průběhu workshopu budete mít možnost dovolit si hrát, improvizovat, radovat 
se z úspěchů, smát se vlastním neúspěchům a přijímat se takoví jací jste. 

Dílna bude vedena v angličtině s možností překladu do češtiny.

Datum
29. 4.—1. 5. 2016 (začátek v pátek v 19 h, konec v neděli v 13:30)

místo konání
Sokolovna v Trpoměchách u Slaného,  274 01 Trpoměchy 29

Cena
2 800,- Kč (kurzovné) + 700,- Kč (ubytování a strava)

Přihlášky a  info
pavelbednar@otevrenyprostor.cz
www.otevrenyprostor.cz

An IntroductIon to clownIng

Ú vod do 
klAunování

Otevřený prostor, z.ú. ve spolupráci s Nose To Nose Vás zve na víkendovou dílnu

„Uměním klauna 
je osvobodit se 

od  všech rolí  
a  být sám sebou“ 

Alfred Simon
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