PREZENTACE PŮLROČNÍCH PROJEKTŮ
ZAČÁTEK 9:00
Den ve školce plný rituálů (MŠ)
Krátký film o rituálech ve školce.
Večerní rituály (1.Z)
Zuzana Vesecká
Hudebně-taneční „revue“ o tom, co zažívají naši prvňáčci před spaním.
Židovské rituály - co chybí a co přebývá?
Kateřina Weberová, Aleš Weiss
Zajímalo by vás, jak bude vypadat judaismus za několik staletí? V krátkém filmu jsme se pokusili nastínit
jeden z možných scénářů, kam až by mohla vést proměna židovských hodnot a jejich vyjádření ve dvou
důležitých rituálech - konverzi a bar micva.
Jak se u nás slavilo aneb Čtyři svatby, možná pohřeb
Jiří Ratajík, Šárka Brzková
V tvůrčí literární dílně jsme vytvořili autorskou sbírku příběhů, které spojuje téma slavení a rituálů.
V rámci prezentace proběhne její slavnostní o(b)řízka.
Foucaultovo kyvadlo
Šárka Kvasničková, Lucie Hujerová
Točí se Země? Pomocí Foucaultova kyvadla jsme dokázali, že ano!!
Od jara do zimy (2.Z)
Markéta Votočková
Druháci zpracovali pohybově hudební projekt, který divákům představí rok rozdělený do 4 ročních
období a s tím spojené některé rituály. Inspirací nám byly vlastní zkušenosti, lidové zvyklosti a kniha Od
jara do jara od Františka Hrubína.
Rituály v říši živočichů
Ivana Suchomelová, Robert Wright
Naše prezentace se bude týkat rituálů zvířat. Povíme vám, co jsme se dozvěděli při pozorování živočichů s
pomocí etogramu, a také, kde všude jsme byli v Praze. Poté vám vysvětlíme, co etogram vlastně je, a také
vám sdělíme své pocity z přednášky dvou biologů a včelaře.
Otvírání/zamykání studánek
Marie Maňasová, Viky Antošová, Matylda Habartová
V projektové dílně jsme se inspirovali rituály otvírání studánek, které jsou známé z mnoha koutů naší
země. Celkové dojmy z dílny se vám pokusíme zprostředkovat pomocí krátké prezentace mapy – plakátu,
interaktivní mapy pramenů Rokytky a několika modelů.
Cesta z města (3.Z)
Gabriela Bimková
Skrze autorské písně Petry Stré a Tomáše Fingerlanda se přeneseme z ruchu velkoměsta do lesa. A to, co je
pro nás největším zažitým rituálem, poznáte v závěrečné písni z Ghany Funga alafia a Shalom Chaverim.
Daily rituals and their discontent
Adam Coman, Freddie Parsley
An augmented presentation of the students' rituals, following the students' personal and social
examination of the role of rituals in their everyday life and in contemporary society.
Napříč staletími (narození, svatba, pohřeb)
Irena Poláková, Dita Hégrová
V krátké prezentaci ukážeme, jak se lidé různých kultur chystali na setkání se smrtí. Součástí prezentace o
rituálech bude i rituál, který pro někoho může skončit překvapením.

Rituály s přírodninami
Pavlína Jiroušková, František Kotmel, Róza Peřinová, Julie Šetlíková, Sára Bednářová
Společně s námi navštívíte keltská oppida, popijeme čaj na čajovém obřadu, nakreslíme si symboly jako
při rituálu Mehndi a nakonec se pobavíme na Holi svátku.

PŘESTÁVKA (cca do 11:15)

Spirituály a gospely
Matěj Dostál, Ema Ramdanová, Marie Čechová, Klára Kotmelová
Rádi zpíváte? Přidejte se k našemu sboru! Připravte se na příval spirituální energie. Uslyšíte dvě skladby v
podání Improvizovaného Gospel Sboru Lauderek.
Přechodové rituály
Lenka Procházková, Vratislav Skřivánek, Jakub Kuthan
Zážitkové prožívání přechodů v neobvyklých situacích, tradice Councilu, dynamika skupiny, výlet
s rybou, ohněm a přechodovým rituálem smrti. V prezentaci uvidíte videozpovědi účastníků.
Když radosti není dosti (4.Z)
Helena Divecká, Iva Ratajíková
Poznáte, kterou micvu a který svátek krátký dramatizovaný příběh v hebrejském jazyce připomíná?
Rituál na hranici normálna
Ráchel Pojarová, Valerie Hetzendorfová, Ester Hochmanová, Jasmína Lustigová
Dokumentární film, který máte možnost vidět ve světové premiéře právě na tomto festivalu Lauderky
dokumentující, zachycuje dva prapodivné rituály neznámých kultur. Od skupiny těchto mladých
nadějných dokumentaristů můžeme jistě očekávat velké věci.
Etiketa aneb K princeznám se nečuchá (5.Z)
Tereza Šarayová
Jak se chovat na návštěvě, v dopravních prostředcích nebo u jídla? Že etiketa není věda, vás děti přesvědčí
ve své instruktážní scénce.
Rituály duševní hygieny
Kateřina Hadamčíková, Helena Kurzová
V krátkém videu Vám ukážeme fotografie z našich dílen, kde jsme zkoušeli různé relaxační techniky.
Podívejte se, co jsme společně zažili a vytvořili.
Out of context, in focus
Peer Friedmann, Matěj Czvalinga
V projektové dílně jsme se zabývali rituály různých indiánských kultur, které jsme se následně pokusili
reprodukovat mimo jejich obvyklý kontext. Výsledkem našeho projektu je série fotografií, která zachycuje
jednotlivé rituály v ulicích Prahy.
Sportovní rituály
Michaela Fejfarová Peterová, Ivana Staňková
Rituálů je nepočitatelně, ale my jsme si pro vás připravili ukázku jednoho z nich. Přenesme se na hřiště a
užijte si naši HAKU. Bojte se.

