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Kurzy muzikálového herectví 
Kurz muzikálového herectví zahrnuje hereckou, taneční a pěveckou průpravu. Děti se pod dohledem 
zkušených lektorů  učí tančit, hrát a zpívat na profesionální úrovni. Během celého roku děti nastudují 
hodinové představení, na kterém vždy spoluúčinkují též herci předních pražských muzikálových scén, 
divadel Hybernia a Broadway. Celoročním projektem kurzu je vždy originální britský či americký 
muzikál určený dětským hercům. Představení studujeme v anglickém originále či v přebásnění naší 
společnosti. V průběhu roku děti absolvují vánoční koncert a v červnu pak  4-5 představení pro rodiče 
a žáky základních škol. Pro každé představení připravujeme profesionální kulisy, osvětlení a ozvučení 
(mikroporty a mikrofony), kostýmy šité na míru, masky a divadelní líčení. Spolupracujeme s lektory 

zpěvu, jevištní mluvy, choreografy a dalšími divadelními profesionály. Připravujeme děti ke 
konkurzům na dětské role v představeních divadel Hybernia a Broadway. 
 

 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
Nové kurzy pro žáky 1. – 8. tříd na ZŠ Vrané nad Vltavou od října 2015: 

 
 Čtvrtek 14:00 – 15:00 Muzikálové herectví B (standardní) 60 min/ lekce  

  
Kurz garantuje: 15 lekcí / pololetí, profesionální lektorský tým.                     
Cena kurzu: Muzikálové herectví B - 1700 Kč. Kurz lze přihlásit přes rezervační systém www.detska-

studia.com záložka Naše studia – muzikálové studio – rezervace. Zahájení výuky v týdnu od 5. 10. 

2015. Registrace do kurzu je otevřena do 2. 10. 2015. Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 
přihlášených žáků. 
 

 

Informace a dotazy:  info@detska-studia.com, tel 731218921 (office asistentka Veronika Slezáková) 
                      

 

Kurzy muzikálového herectví pro žáky 1. – 9. tříd ve Staré škole Vrané nad 
vltavou od září 2020:  
pondělí 15:00 – 16:00 Muzikálové herectví B  60 min/ lekce 

Kurz garantuje: 16 lekcí / pololetí, profesionální lektorský tým.  
Cena kurzu: Muzikálové herectví B - 1950 Kč/pololetí

Začátek kurzu 14.9.2020.

   Informace a přihlášky na: musicstudio@detska-studia.com, tel 602 684 198 

Vyzvedávání ze 
školní družiny!
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