
Echo a zrcadlení na jevišti jako cesta ke komunitnímu divadlu 

Aviva Apel-Rosenthal 

 

Zveme vás na seminář zaměřený na využití participativních divadelních metod jako 
prostředku edukace o uplatňování lidských práv v kontextu komunitní práce. 

Ve dnech 29. dubna – 1. května 2017 nám Aviva Apel-Rosenthal, profesionální divadelnice 
a lektorka komunitního divadla, nabídne své mnohaleté zkušenosti z práce s lidmi skrz drama 
metody. Aviva je zakladatelkou školy playback divadla v Izraeli a umělecká vedoucí místní 
skupiny Play-Life fungující od roku 1991. Ve své práci s různými cílovými skupinami po 
celém světě směřuje ke vzdělávacím, uměleckým, sociálním i terapeutickým cílům. 

Seminář je určen pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení a studentům 
pedagogických oborů, proto se lektorka zaměří na práci ve školním prostředí. 

Zájemci o seminář, hlaste se na email: veronika.nydrlova@mail.muni.cz 

Místo konání: Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9 

Pořadatel: Katedra sociální pedagogiky PdF MU, Mgr. Veronika Nýdrlová 

Program je realizován v rámci udržitelnosti projektu „Celonárodní síť pro podporu výchovy k lidským právům 
a aktivnímu občanství - Centrum občanského vzdělávání (CZ.1.07/1.2.00/14.0084)“. 

 

The stage of Echoes and Mirrors: to Community Theatre 

Aviva Apel-Rosenthal 

 

We invite you for a course that will focus onto participative theatre methods as a tool of 
education about inmplementation of human rights in context of community work. 

From 29th April to 1st May 2017, Aviva Apel-Rosenthal, professional theatre producer and 
teacher of community theatre, brings her experience with working with people throught drama 
methods. Aviva is co-founder of the Israeli Playback Theatre School and art-director of the 
group Play-Life since 1991. In her work with different target groups around the world, she 
goes for different goals – educational, artistic, social and also therapeutic.  

This course is mainly for pedagogues and students of Educational fields, that is why Aviva 
will focus on the school environment. 

If interested in coming, let us know on email: veronika.nydrlova@mail.muni.cz 

Event venue: Faculty of Education MU, Poříčí 7/9 

Organizer: Department of Social Education, Mgr. Veronika Nýdrlová 

 

The program is implemented within the Framework of the sustainability project „a nationwide network to 
promote human rights education and active citizenship – Center of Civic Education (CZ.1.07/February 1, 
00/14.0084).“ 


