
     
 

                                                                                    
 
 
 
 
 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM), Kobližná 4, 601 50 Brno 
 
Tisková zpráva ze dne 25. 9. 2014 
 

Koncert Pavla Fajta zahájí v knihovně Muzikoterapeutický podzim 
 
Koncertem a muzikoterapeutickým workshopem hudebníka a mistra rytmů Petra Fajta, který patří 
k výrazným postavám brněnské alternativní scény, zahájí knihovna na konci září tzv. 
Muzikoterapeutický podzim. Tento cyklus přednášek významných českých muzikoterapeutů                     
a otevřených workshopů je součástí širšího projektu Bubnohrátky, který se v knihovně zaměřuje na 
prožitkovou muzikoterapeutickou relaxaci či společné muzikoterapeutické bubnování pro širokou 
veřejnost. „Bubnování rozšiřuje v knihovně prostor vzájemného setkávání o možnost společného 
prožitku a radosti z hudby, ale také o možnost relaxace, psychohygieny, uvolnění a duševního 
rozvoje,“ uvedla muzikoterapeutka pracující v knihovně Soňa Štoudková. Součástí projektu je i tzv. 
muzikoterapeutická pohádka pro děti nabízená v rámci vzdělávacích programů pro školy a školky. 
„Děti jsou do příběhu vtahovány velmi jemnou interaktivní formou, aby si příběh mohly prožít                       
a spoluvytvořit jeho atmosféru, v níž je možné maximálně rozvinout fantazii, spontaneitu a tvořivost,“ 
doplnila Štoudková. Cílem zmiňovaných aktivit je snaha rozšířit poskytované služby knihovny o akce 
sledující nejen vzdělávání a přenos informací, ale i možnost sebepoznání a tím vytvořit z prostředí 
knihovny mnohem důvěrnější prostor, který bude veřejnost přitahovat.  
 
Muzikoterapeutický podzim - seznam dílen a přednášek 
 

• 29. 9. Koncert Pavla Fajta / 18.30 / atrium ÚK 
• 29. 9. Melodické bubny - muzikoterapeutická dílna s Pavlem Fajtem / 19.45 h / Hudební 

klubovna ÚK, 3. NP 
• 30. 9. Muzikoterapeutická prožitková relaxace se Soňou Štoudkovou / 10.00 h / Hudební 

klubovna ÚK, 3. NP 
• 13. 10. Švédská muzikoterapeutická metoda FMT s Katarínou Grochalovou / 17. 00 h / 

Kleinův palác, IN-centrum 
• 20. 10. Bubnování s Kociánkou s Matějem Záhoříkem a Soňou Štoudkovou / 18.30 h / 

atrium ÚK 
• 10. 11. Hlas v muzikoterapii s Annou Neuwirthovou / 18.00 h / Kleinův palác, IN-centrum 
• 27. 11. Hudba nerovná se muzikoterapie s Lubomírem Holzerem / 17.00 h / Kleinův palác, 

IN-centrum 
• 8. 12. Relaxační večer s tibetskými mísami s Evou Sádlíkovou / 18.00 h / Kleinův palác, 

IN-centrum 
 
Akce Muzikoterapeutického podzimu jsou realizovány v rámci projektu Bubnohrátky, který je finančně 
podpořen Ministerstvem kultury ČR z programu Knihovna 21. století. 
 
Podrobnosti o připravovaných aktivitách naleznete na www.kjm.cz/bubnohratky. 
 
 
 
Kontakt:  
Bc. Jana Kuncová, tel. 542 532 102, mobil 605 298 276, public@kjm.cz  
Mgr. Soňa Štoudková, Ph.D. tel.: 542 532 170, mdh@kjm.cz 
 

 
   
 Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci. 


