
Letní eurytmická osvěžovna
Eurytmie z pohledu umění, pedagogiky a salutogeneze

TERMÍN A MÍSTO
7.–13. 7. 2023

Waldorfská škola Příbram  
(začátek v pátek v 16:30,  

konec je ve čtvrtek ve 20:30)

PŘIHLÁŠKY
hana.adamcova@eurytmie.cz

+420 728 220 206

UBYTOVÁNÍ 
je hrazeno zvlášť a doporučujeme tyto varianty:

 � ve škole, vlastní spacák a karimatka (700 Kč za celý pobyt), nutné uvést v přihlášce
 � v ubytovně Poutní dům na Svaté Hoře (cena dle pokoje cca 500 Kč za noc), nutné re-

zervovat samostatně na www.svata-hora.cz
 � v jiném ubytovacím zařízení v Příbrami a v okolí (třeba přes www.booking.com)

PŘEDPOKLADY ÚČASTI
1  Eurytmisté: Týdenní soustředění je 

určeno pro diplomované kolegy z umě 
lecké, pedagogické i  terapeutické ob
lasti.

2  Učitelé a ostatní profese: Vlastní zku
šenosti z eurytmie v minimálním rozsa
hu 100 hodin.

CENA
6400 Kč 

při přihlášení a platbě do 31. 5. 2023

7000 Kč
při přihlášení a platbě po 31. 5. 2023

(Cena zahrnuje lektorné, korepetici,  
obědy a občerstvení během přestávek, 

tištěné či jiné pracovní materiály.)

PLATBA 
Bližší informace k platbě vám pošleme  

po přihlášení.

Erdmuthe Worel
Eurytmistka a lé čebná eurytmist ka 
s dlouholetou praxí v oblasti umě
ní, pedagogiky a terapie. Aktu álně 

působí na Klinice Arlesheim. V  Čechách se 
již dříve angažovala jako lektorka vzdělávání 
léčebné eurytmie.

Hana Adamcová 
Eurytmistka a  lé čebná eurytmist
ka, dvanáct let pedagogické pra
xe ve waldorfských školách, deset 

let orga nizování konferencí IPMT v Českém 
Krumlově, patnáct let vlastní praxe léčebné 
eurytmie. Mezinárodní koordinátorka léčebné 
eurytmie v Medicínské sekci při Goetheanu.

Jitka Čápová
Devatenáct let pedagogické pra
xe ve waldorfské škole, osmnáct 
let mana žerka di vadelní přehlídky 

waldorfských škol Duhové divadlo, lektorka 
kurzů eurytmie a waldorfského semináře pro 
učitele. Eurytmické projekty pro různé školy 
v ČR. Vlastní praxe léčebné eurytmie v Písku.

Robert Žák
Waldorfský učitel, ředitel waldorf
ské školy v Příbrami, člen hudeb
ního souboru Chairé, dlouholetý 

vedoucí pěveckého sboru Margot.

TÉMATA TÝDNE
 � umělecká hlásková a tónová eurytmie 
 � sociální umění v eurytmii
 � zdraví podporující aspekty ve výuce
 � geometrické prostorové choreografie
 � podpora životních sil pro každé povo

lání
 � eurytmie v kontextu dějin a v biogra

fii Rudolfa Steinera, Marie Steinerové 
a Ity Wegman

Andreas Worel
Antroposofický lékař, původně chi
rurg, později specializace na léčbu 
bolesti, nyní praktický lékař v Basi

leji. V Čechách již dříve působil v rámci vzdě
lávání léčebné eurytmie, kde vyučoval psycho
logii a onkologii.LEKTOŘI

Zveme všechny eurytmisty, pedagogy i jiná povolání na letní eurytmické soustředění. Eurytmistům1 nabízíme prohloubení vlastní profese, 
získání nových podnětů pro seberozvoj a výuku, přesah do oblasti duševní hygieny. Pedagogům a dalším profesím2 nabízíme hlubší vhled 
do oboru eurytmie a možnost rozšířit paletu svých odborných kompetencí o poznatky a dovednosti, které je možné právě z eurytmie čerpat.  

Všem nabízíme radost ze společného tvoření a podněty k seberozvoji.

Kontakt: hana.adamcova@eurytmie.cz
+420 728 220 206


