Proč chodit do Rolničky?
V našem dětském pěveckém sboru se Vaše dítě naučí
•
•
•
•
•
•

hezky a přirozeně zpívat
rozvíjet svou muzikálnost
lépe se soustředit (což mu pomůže i ve škole)
vystupovat na pódiu (a seznámí se přitom s nejhezčími pražskými koncertními sály)
spolupracovat s ostatními
a později spoustu dalších věcí. Za rok či více let s námi začne jezdit na letní soustředění, koncertní zájezdy nejprve po Čechách a později i do zahraničí a přitom
získá mnoho zážitků a zkušeností. Rolnička patří mezi dětské sbory s mezinárodním věhlasem (viz přehled v záložce Zájezdy a soutěže). Mnoho našich absolventů
u nás také našlo výborné kamarády na celý život. To považujeme za minimálně stejně důležité.

A jak tedy začít?
Letos výjimečně přijímáme děti bez přijímacích zkoušek. Kvůli covidu také nemůžeme začít schůzkou s rodiči, což nás mrzí. Všechny potřebné informace ale
dostanete.

Vaše dítě k nám bude chodit jednou týdně v termínu, který si vyberete podle věku dítěte a podle toho, který den se Vám víc hodí.
Pro děti z předškolní třídy MŠ a 1. třídy ZŠ máme Nejmladší přípravné oddělení P, a to v úterý od 16.10 do 16.55, nebo ve středu od 16.30 do 17.15.
Pro děti z 2., 3. a 4. třídy ZŠ máme Přípravný sbor M buď v úterý od 15.40 do 16.25, nebo ve středu od 17.00 do 17.45.
Nové děti přišly už 18. a 19. ledna 2022, ale bez problémů přijďte i 25. nebo 26. ledna do Studia Rolnička, Senovážné náměstí 978/23, Praha 1.
Víc volných míst je v úterý, ale přijít můžete i ve středu.
Pokud to nestihnete, přijďte o týden později, ale před začátkem schůzky nám to řekněte.
S dětmi tedy přijďte rovnou na první schůzku, kterou jste si vybrali (my jim říkáme sborové zkoušky). Děti poprvé přivedete až dovnitř a pak je necháte na zkoušce
bez Vás. Děti budou potřebovat přezůvky a poprosíme, aby přišly v roušce a Vy v respirátoru.
Po zkoušce dostane Vaše dítě předběžnou přihlášku a Vy další informace. První 3 schůzky (zkoušky) jsou bezplatné – na vyzkoušení pro Vaše dítě i pro Vás.
Ti, kteří se rozhodnou s námi zpívat (a doufáme, že to budou všichni) zaplatí po 3. zkoušce kurzovné na následující pololetí ve výši 1500 Kč.
Když vás přijde dost, budou mít vaše děti 12. června 2022 svůj první koncert ve Dvořákově síni Rudolfina.
V normální době mohou rodiče nebo jiný doprovod dětí čekat v předsálí zkušebny, zatím Vás ale po dobu covidu poprosíme o čekání venku. Pokud by opět došlo
k omezení činnosti kvůli covidu, budou informace zde ve sloupci vlevo – Novinky. Jakmile na Vás budeme mít kontakt, budeme Vás informovat také e-mailem.

Máte ještě nějaký dotaz? Zavolejte na sborový telefon 608 272 444.

Těšíme se na Vás!

