NOVÉ WORKSHOPY
PRO MANAŽERY

Drazí studenti Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie! Studentský spolek MuseYou ve spolupráci s Divadelní fakultou JAMU v Brně pro vás
připravilo projekt Workshopy pro manažery, jehož cílem je rozšířit obzory nás, studentů, o oblasti, jež naše studijum prozatím nenabízí. Tyto workshopy by
nám měly pomoci v osobním rozvoji a přeměně v manažera, který se umí vhodně prezentovat, ví jak relaxovat a zná techniky práce s týmem. Uskuteční se
tedy dohromady čtyři workshopy s profesionálními lektory a jeden s moderátorem. Workshopy jsou připraveny nám, studentům manažerství přímo na míru
a níže naleznete jejich stručné anotace. Přihlášení účastníci poté obdrží detailnější informace týden před uskutečněním workshopu.
Díky vstřícnému vedení fakulty se budou všechny workshopy konat na půdě DIFA JAMU a samozřejmostí tedy je, že budou zcela zdarma.
A protože i MuseYou má zájem na dobrém jménu našeho ateliéru, tak workshopy jsou určeny nejen pro současné studenty, ale také pro absolventy ateliéru i
jeho pedagogy!
Pozor! Kapacita je omezena na 25 osob/workshop. Studenti Ateliéru divadelního manažerství se mohou přihlašovat po celou dobu až do tří dnů před
začátkem workshopu! Poté budou workshopy zpřístupněny i jiným ateliérům.

Rétorika pro manažery - MgA. Jitka Sedláčková
Dnes a denně potřebujeme komunikovat, komunikovat na nejvyšší lidské úrovni je kumšt. Tento seminář nebude přednáškou z
rétoriky ani vás nebudu zatěžovat teorií. Ale naznačím vám cestu, možnosti. Představím na konkrétních příkladech principy, které
fungují a vedou k porozumění. Jako bonus představím studentům
základní techniky
Spin-doctoringu
a Double manažerů
speaku.
Workshop
je zaměřený
na potřebu
uvědomovat

si

Termín konání: Leden 2015

Kurz/workshop graﬁcká příprava propagačního materiálu - Mgr. Karla Stránská
Kurz provede účastníky základními postupy při zpracování propagačních materiálů. Seznámí je s tím, jak: nastavit parametry dokumentů pro
publikování elektronicky, digitálním či ofsetovým tiskem, správně připravit textové podklady a odstranit typograﬁcké chyby, upravit obrazové
předlohy do požadované velikosti a barevnosti a provést montáž obrazu a textu ve výsledném dokumentu.
Znalost těchto postupů a případného odstraňování chyb využijí ti, kdo výrobu propagačních materiálů řídí, zadávají, sami vytvářejí nebo
připravují podklady pro jejich zpracování.

Termín konání: Únor 2015

Workshop Relaxace a regenerace - doc. Mgr. Hana Halberstadt
Pokračování úspěšného workshopu pro manažery zaměřeného na vědomou práci s tělem a řeč těla lektorky Hany
Halberstadt. Tentokrát je však tématem workshopu nutnost relaxace a regenerace těla v klidu i pohybu, odstraňování
špatného používání těla, které může být i příčinou zdravotních obtíží.

Termín konání: Březen 2015

Manažerské hrátky: Hry a cvičení pro zlepšení výkonnosti a synergie týmu
Spíše než o workshop se jedná o setkání studentů manažerství s cílem společně vyzkoušet hry a cvičení, které pak budou moci
využít při své manažerské praxi se svým týmem. Studenti budou zkoušet hry, které pomáhají například při teambuildingových
akcích, při rozdělování rolí v týmu , nebo hry, které je mohou potkat při pracovních pohovorech. Workshop se bude konat bez
lektora, pouze s moderátorem.

Termín konání: Březen 2015
Přihlásit se můžete přes formulář zveřejněný na stránkách www.museyou.cz
!! POZOR !! V případě neohlášené či nepodložené neúčasti na přihlášeném workshopu, nebudete mít už možnost se přihlásit na další workshopy. Proto prosím berte přihlášení za závazné.
Workshopy jsou přednostně nabízeny pro obory Divadelní manažerství, Jevištní technologie a Light Design, avšak při nedostatečně naplněném workshopu bude zaplněn i studenty ostatních oborů.
V případě nejasností pište či volejte Markétce Štefanové: marketa.stefanova@museyou.cz, +420 604 936 637

