PLAYBACK THEATRE
(trénink základních dovedností)
Lektor: Markus A. Lange, M.A.
27. a 28. března 2020, Praha (místo bude upřesněno)
20 výukových hodin
Cena: 3.000,- Kč / 2.700,- členové ADCR
minimální počet účastníků 10
Zálohu 50% ceny je třeba uhradit nejpozději do 2.3.2020 na účet Asociace dramaterapeutů
České republiky 2101647144/2010 (CZK)
V případě zájmu o zaslání přihlášky nás kontaktujte na e-mailu adcrdramaterapie@gmail.com
Obsah a cíl workshopu
Tento dvoudenní workshop nabízí hravou a poutavou formou základy Playback Theatre. Během
osvojování si podstatných dovedností a různých forem provedení, budeme objevovat klíčové
principy Playback Theatre and učit se, jak tyto postupy aplikovat a adaptovat.
V přátelském, podporujícím a respektujícím prostředí budete mít možnost vyzkoušet si rozmanité
role a funkce skupiny Playback Theatre: vedle role herce s sebou určitá specifika nese I role
režiséra a hudebníka.
Kromě zaměření na dramaterapii budeme brát zřetel jak na výhody a potenciální přínosy, tak na
možné nástrahy Playback Theatre při užití během klinické a profesionální terapie.
Playback Theatre spočívá ve vyprávění osobních příběhů, budeme proto užívat češký i anglický
jazyk. Pro vyprávění vytvoříme kreativní prostor, kde se bude každý cítit vítán a kde se bude
moci podělit o své příběhy způsobem, který bude pro něho pohodlný a přirozený.
Co je to Playback Theatre?
Playback Theatre je improvizační a participační divadelní forma. Od jeho vzniku v roce 1975 tuto
formu rozmanitými způsoby využívá široká skupina terapeutů po celém světě. Využití Playback
Theatre lze uplatnit v řadě prostředí, například v sociálních službách, při léčbě traumat, v krizové
intervenci či během korporátního tréninku nebo konferencích. Zároveň je možné tuto formu
využít při veřejných setkáních a rodinných oslavách.
“Přijetím příběhů od publika a jejich znovusehráním na umělecké úrovni a s respektem,
umožňuje forma Playback Theatre dialog, vytvoření empatie a staví mosty porozumění mezi
lidmy.” (School of Playback Theatre UK)
O lektorovi: R. Markus A. Lange, M.A.
Markus získal M.A. v Drama a pohybové terapii z Royal Central School of Speech & Drama v
Londýně v roce 2016. Předtím, než se stal dramaterapeutem, působil jako rabín v New Yorku a
Londýně, kde získal vhled do problematiky a širokou škálu klinických znalostí jako hospicový a
zdravotnický kaplan. Je zkušený klinický pastorální supervisor pro kleriky a kreativní art terapeut.
S nadšením využívá Playback Theatre metodu a rád podněcuje kreativitu, spontaneitu, rád
naslouchá a miluje pocit lidského propojení.

Workshop bude veden anglickém jazyce s překladem do češtiny.

