Pravidelné semestrální setkávání při společném bubnování a znakování ve Studiu
dramatické výchovy Labyrint v Brně – podzimní semestr 2012, středy 18 – 20 hodin
Podzimní semestr 2012: 17. 9. – 21. 12.
Na proběhlý letní týdenní workshop v Kunčicích navážeme spolu s brněnskými (a v Brně či
v okolí Brna bydlícími) účastníky, kteří budou mít o bubnování a společné setkávání i nadále zájem,
společným pravidelným bubnováním v SDV Labyrint v Brně.
Bubnování bude koncipováno částečně jako kurz, částečně jako společné hraní na bázi
improvizace a také jako prostor pro společné setkávání a komunikaci v českém i českém znakovém
jazyce, který bude také dále předáván formou her a aktivit a částečně výuky (prostor pro inkluzi).
Možnost účastnit se těchto bubenických a komunikačních („znakovacích“) setkání bude kromě
účastníků první části projektu otevřena také dalším slyšícím lidem a lidem se sluchovým postižením,
kteří budou mít zájem. Rozšíří se tak prostor pro společenskou inkluzi a bude pokračovat exkurz do
světa slyšících či světa Neslyšících.
Cílem společného setkávání má být zejména rozvoj vzájemné komunikace, podpora
porozumění, opět bourání komunikačních bariér mezi slyšícími účastníky a účastníky se sluchovým
postižením, ale také nácvik programu na společné vystoupení, které bude uspořádáno pravděpodobně
v SDV Labyrint. Pokud se podaří domluvit akci se SŠ pro sluchově postižené v Brně- Jundrově,
začátkem roku 2013 také společně vystoupíme na maturitním plese neslyšících v Hotelu Kozák.
Vystoupení v SDV Labyrint (vystoupení může být případně i více, dle zájmu účastníků) bude
organizováno pro širokou veřejnost, mimo vystoupení budou prezentovány projekty Hledání
společného jazyka v rytmu a Společný jazyk v rytmu. Také nebude chybět prezentace programu EU
„Mládež v akci“.
Setkávání budou v průběhu semestru probíhat každý týden. V případě velkého zájmu
(maximálně se může účastnit 20 zájemců) se budou zájemci střídat a docházet jednou za 14 dní.
Organizace se bude hodně odvíjet ze zájmu uchazečů a orientovat se podle skladby přijatých
účastníků. Náplní bude rovněž pokračování v osvojování si komunikačních forem jedinců se
sluchovým postižením, které bude různou formou realizováno neslyšícími organizátorkami projektu.
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