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Tisková zpráva č. 150504 

Studenti Waldorfského lycea pořádají eurytmické vystoupení 

Studenti druhého a třetího ročníku představí svou několikaměsíční práci na eurytmickém 

pojetí hudebních skladeb světoznámých skladatelů a svých vlastních literárních textů. 

 Praha 4. května 2015 – Zveme vás na eurytmické vystoupení, které se koná ve čtvrtek 7. 5. od 18.00 

v Salesiánském divadle v Kobylisích. Uvidíte ztvárnění hudebních skladeb od J. Brahmse, 

S. Rachmaninova, L. van Beethovena a F. Chopina a literárních textů, které sepsali sami studenti. 

Eurytmické vystoupení v Praze je pomyslnou generální 

zkouškou před odjezdem na mezinárodní eurytmický 

festival v německém Witten-Annen, kterého se studenti 

pražského Waldorfského lycea budou účastnit již po čtvrté 

a na němž v předchozích letech zaznamenali velký úspěch. 

Eurytmie je pohybové umění, které je součástí výuky 

na waldorfských školách. Jeho základní náplní je pohyb, 

který doprovází hudbu či mluvené slovo a ztvárňuje jejich obsah a zákonitosti. Tento předmět lze 

vnímat jako doplnění ostatních uměleckých předmětů, tedy hudební a výtvarné výchovy, s nimiž 

podporuje všestranný osobnostní rozvoj studentů. 

Eurytmické vystoupení se koná ve čtvrtek 7. 5. od 18.00 do 19.00 v Salesiánském divadle v Kobylisích 

(Kobyliské náměstí 1000/1, mapa zde). 

Pozvánku a několik fotografií naleznete v příloze ve formátu .pdf. 

Záznam jednoho z vystoupení ve Witten-Annen můžete zhlédnout zde. 
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Kontakty: 

Ivan Smolka, ředitel školy 

e-mail: info@wlyceum.cz, mobil: 777 694 019 

Poznámky pro editory: 

 Starší tiskové zprávy naleznete zde. 

 Fotografie z dalších akcí Waldorfského lycea Praha najdete na jeho stránkách. 

 O koncepci výuky si přečtěte více. 

 Waldorfské lyceum vzniklo v roce 2006 jako zcela nový typ školy, vycházející z toho, že rychlé 

proměny světa vyžadují jiné pojetí vzdělávání. Podoba školy a vyučovací metody vycházejí 

z přesvědčení, že tradiční model vzdělávání zaměřený především na předávání informací je 

třeba nahradit modelem rozvojovým, jenž se soustřeďuje na podporu celkového vývoje žáka, 

jeho schopností, dovedností a vlastností. Dosavadní výsledky jsou vynikající, zájem o přijetí 

několikanásobně převyšuje kapacitu školy.  Více na www.wlyceum.cz 
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