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Koncertní workshop Rytmus a Jazz   

 

Obsah materiálu: 

1) Rytmus a Jazz @ Rhythm´N´Jazz koncert + workshop o rytmu 

2) Verze koncertů školám 

3) Přednáška "Rytmus a Jazz" školám 

4) Rytmus a Jazz" pořad pro veřejnost 

 

Základní informace  

Rytmus a Jazz (mezinárodní název pořadu je Rhythm´N´Jazz) navazuje na naši předchozí 
sérii koncertů pro děti a mládež nazvanou „Bavíme se jazzem a o jazzu“. Jednalo se o 
naučný jazzový koncert pro mládež, který se uskutečnil přibližně v 500 reprízách, a celkově 
ho shlédlo okolo 20.000 diváků. Nový koncept Rytmus a Jazz je zcela původní. 
Posluchači si zde poslechnou zajímavou hudbu se silnými rytmickými motivy a zároveň 
získají zkušenost z rytmizování a muzicírování společně s profesionálními hudebníky. Na 
vlastní kůži si tak vyzkoušejí pocity, energii i úskalí kolektivní rytmické hry. Díky 
interaktivnímu konceptu workshopu se každá repríza stává zajímavou a neopakovatelnou 
událostí. 
Zkušenosti ukazují, že pro velkou část návštěvníků je tento workshop prvním hlubším 
kontaktem s rytmickou hrou a s některými hudebními nástroji. Ti nejlepší z publika si 
odnesou nejen zážitek, ale také památku, díky které si budou moci rytmus dále zkoušet. 
 
Jaké pomůcky se v pořadu používají? 
Rytmus a Jazz dává přednost nástrojům a rytmickým pomůckám vyrobeným v Evropě. 
Testují se zde a využívají výsledky práce skupiny evropských hudebních designérů, ze 
serveru: www.woodklang.cz 
 

Rytmus a Jazz má tři verze 

1) Koncert + workshop pro školy - koncertní, interaktivní program s hudbou a rytmem 

2) Přednáška rytmus školám - přednáška spojená s workshopem, s ukázkami rytmu a 
individuální výukou 

3) Rytmus a Jazz pro veřejnost - zábavně - naučný koncertní pořad, se zapojením 
publika 

 

Více zde: http://rytmus-a-jazz.webnode.cz/ 



 Media Market Agency Prague 
Tel: 605 44 00 73 
www.mma-prague.cz 
www.rytmus-a-jazz.webnode.cz  

 

2 |  

 

 

Verze koncertů školám 

Koncert-workshop Rytmus a Jazz se reprízuje v sálech, které jsou určeny pro provozování 
hudby. Tyto sály poskytují odpovídající technické zázemí a kulturní prostředí.   
 

1)  Rytmus a Jazz verze pro mládež I. stupeň. 

 

Rhythm´N´Jazz ( I ) 

(určeno 3. až 5. třídě základních škol) 
 
Děti na prvním stupni jsou velmi vnímavé a většina toho, s čím se na tomto koncertním, 
interaktivním pořadu setkají, je pro ně zcela novou záležitosti. Verze pořadu pro mládež 
prvního stupně ZŠ je tudíž především o poznávání nového. Od hudebních nástrojů, 
pódiové techniky, hudebních stylů, až po osobní zkušenost s rytmy, které znějí zajímavě či 
exoticky. Při tomto vystoupení se děti do hudby také samy zapojí. Během koncertu si budou 
moci vyzkoušet ozvučné a perkusní hudební nástroje. Ty z nich, které budou aktivní, si jako 
prémii za snahu, nebo za obzvlášť dobrý výkon nějakou perkusi odnesou domů, na památku 
a pro další rytmické pokusy. Děti se rozdělí, na několik rytmických skupin, týmů a během 
hudební produkce si zamuzicírují spolu s umělci a vytvoří tak společný rytmický orchestr. 
Cílem tohoto koncertního workshopu je dostat do povědomí velmi mladého posluchače 
smysl pro rytmus v moderní hudbě. Ukázat mu, že existují hudební styly, které jsou 
odlišné od většiny hudby známé z rádia a televize. Sdělit mu, jak a kde moderní hudba (latin, 
jazz, jihoamerická hudba) vznikla a inspirovat ho k vyhledávání dalších hudebních zážitků. 
 
2) Rytmus a Jazz verze pro mládež II. stupeň.   

Rhythm´N´Jazz ( II ) 

( určeno II. stupni základních škol ) 
 
Koncerty pro II. stupeň bývají záležitostí konfrontace generací. Dospívající divák má již svoje 
vzory a domnívá se, že si pevně stojí za svým názorem. Často však nezná souvislosti, 
netuší, co ovlivňovalo jeho vrstevníky před padesáti, či více lety. Někteří žáci vůbec neznají 
rytmy jako samba, rumba, rock´n´roll, swing, calypso, atd. Zde je poznají a budou si je 

moci také sami zkusit zahrát. 

Mládež z druhého stupně ZŠ umí být velmi kritickým publikem. Proto hudebníci v tomto 
pořadu kladou velký důraz na správný úvod a na příznivou atmosféru, aby se mladé 
posluchačstvo nenudilo a aby se v něm vzbudil zájem o nové hudební styly. Umělci 

postupně seznamují své posluchače s různými typy rytmů specifických pro různé 

hudební žánry.  

Zároveň představují hudební styly hudby 20. století. Při tomto koncertním workshopu si žáci, 
stejně jako při koncertech pro 1. stupeň, budou moci vyzkoušet perkuse a sami si ověřit, jak 
jsou na tom s rytmem. I zde platí, že několik nejlepších dětí si odnese domů na památku 
jednoduchý perkusní nástroj. Pojmy, které by si měl divák z tohoto koncertu zapamatovat, 
jsou například: rumba, samba, walz, valčík, swing, jazz . . . .  atd.   
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3) Rytmus a Jazz verze pro mládež středních škol. 

Rhythm´N´Jazz ( III ) 

( určeno středním školám ) 
 
Student střední školy bývá zpravidla otevřenější ke všemu původnímu, autorskému a 
neotřepanému. Koncertní workshop pro střední školy, se tudíž ze všech třech koncertů, 
nejvíce podobá standardnímu vystoupení. Důraz je kladen především na kvalitu a 
pravdivost, protože účinkující si velmi dobře uvědomují, jak je kvalita jimi odvedeného 
výkonu důležitá pro další vývoj mladých posluchačů. Středoškolákovi je sice stále co 
vysvětlovat, avšak toto vystoupení nezabředává do popisů, spíše naznačuje a upozorňuje. 
Středoškolák by měl znát některé rytmy a melodie patřící ke klasickému fondu. Měl by se 
orientovat v rytmech a umět k nim přiřadit názvy tanců. Proto zde společně s vlastním, 
autorským repertoárem umělců zahrají také standardní skladby. Také součástí tohoto 
koncertu je hra na perkusní hudební nástroje a prémie pro několik nejlepších. 
 
Více zde: http://rytmus-a-jazz.webnode.cz/verze-koncertu/ 
 

 

Přednáška "Rytmus a Jazz" školám  

Název: Rhythm´N´Jazz meeting 

Přednáškový workshop s ukázkami rytmu a individuální výukou 

Tato interaktivní přednáška zahrnuje ukázky hudebních rytmů a skladeb, které se v běžné 
produkci rádia či televize nevyskytují a především se věnuje jejich rytmické stránce. Je 
určena do poslucháren, pro maximálně 50 dětí a trvá kolem 50 minut. 
Studenti se na ní mohou zblízka seznámit se běžnými i exotickými typy perkusních 
hudebních nástrojů a vyzkoušet si, jak se na ně hraje. Jedná se o styly jako samba, 
rumba, swing, bossa nova, starý rokenrol, atd. Každý školák zde má možnost na vlastní kůži 
si vyzkoušet, jak složité je, pouhé udržení se v rytmu. Osobní zkušenost s rytmem je pro 
některé děti zážitkem. Objeví zde vlastnosti, které by jinak zůstaly ukryty. 
Děti také budou tvořit rytmické týmy, každý se specifickou rytmickou funkcí, což velmi 
napomáhá smyslu pro souhru. Přednášející hudebníci se zároveň stávají dirigenty a 
koordinátory společného muzicírování žákovského týmu a pomáhají s rytmickými pokusy. 
Žáci se komunikací a aktivním přístupem sami přesvědčí, že jsou schopni hudbu nejen 
poslouchat, ale zároveň se na ní spolupodílet, což je pro ně zábavnější, než pouhý pasivní 
poslech. Společné rytmizování ve skupinách, navíc podporuje vzájemnou soudržnost, 
týmovou spolupráci a také zvyšuje schopnost koncentrace. Děti si rytmus vyzkouší a 
přidají se k muzikantům hrou na jednoduché ozvučné nástroje, perkuse, ale třeba i 
hrou na tělo. Hudbu mohou doprovodit také tleskáním či luskáním. 
Přednáškový workshop má tři verze: pro I.stupeň, pro II. stupeň a pro střední školy.  
 
Jeho koncepce volně navazuje na koncertní workshop.  
Viz: http://www.rytmus-a-jazz.webnode.cz/verze-koncertu/ 
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Velmi přínosné například je, realizovat nejprve v kulturním domě koncert pro celou školu a 
potom zorganizovat pro vybrané děti, které se o rytmus blíže zajímají tento přednáškový 
workshop s více individuálním přístupem. 
Přednášku lze dále rozvinout, v přednáškový seriál a také lze zájemcům pomoci a poradit 
jak pokračovat v procvičování rytmu. Zároveň je zde možné získat rady, kde a jaké 
hudební vybavení pořídit, jak ho získat v co nejvyšší kvalitě a za co nejvýhodnější cenu. 

Více zde: http://rytmus-a-jazz.webnode.cz/prednaska-rytmus-skolam/ 

 

 

Rytmus a Jazz" pořad pro veřejnost 

Tento interaktivní workshop je určen pro malé i velké diváky. Pořad vychází z koncertů 
„Rytmus a Jazz“ školám, a je pozměněn tak, aby nabídl zajímavý obsah také dospělým. 
Dospělé publikum si připomene rytmy rumby, samby, latinoamerickou hudbu, jazz, rock nebo 
funky. Děti si vyzkoušejí hru na perkusní nástroje a všichni společně mohou dupat, tleskat, 
zpívat a rytmizováním doprovázet kapelu. Ti nejšikovnější si z koncertu odnesou památku v 
podobě jednoduchého perkusního nástroje, aby mohly v rytmických pokusech dále 
pokračovat. Pořad lze pojmout jako zábavu pro stojící publikum na akcích pod širým nebem 
nebo jako show v sálech, kde se sedí. Při obou koncepcích se publikum do hudby zapojí, 
rozdělí se na několik rytmických skupin, a tvoří rytmus či melodie. Umělci posluchače 
postupně seznamují s různými typy rytmů a hudebních stylů. 
Koncert je uváděn v duchu interaktivní koncepce, děti se hlásí, odpovídají na otázky a 
zpívají. Zpěv a hra na tělo jsou druhým tématem pořadu. Každý přeci umí pískat, zpívat 
nebo tleskat. Pořad je v délce trvání buďto 60 minut bez přestávky nebo 2 x 30 minut s 
malou pauzou na občerstvení. 
 

Program v kostce: 

Samba, Rumba, Swing, Bossa nova, Rokenrol, Walz, Funky,….. 

Rytmické pokusy dětí i dospělých, Hra rytmických týmů, Sólo,  

Dirigování, Společné rytmizování, Tleskání+ luskání, Zpěv, atd,….. 

 

Více zde: http://rytmus-a-jazz.webnode.cz/rnj-porad-pro-verejnost/ 


