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The Music FunDa0on

je nadačním fondem, nestátní neziskovou organizací,
která se snaží zasadit o rozvoj hudebního vzdělávání,
informovat společnost o důležitos4 a smyslu ak4vního
přístupu k hudbě.
Vytváříme podněty, které přiblíží hudbu širokému
okruhu mladých i dospělých jedinců. Budujeme
rozsáhlou databázi učitelů hudby, vyvíjíme koncept
metodických postupů výuky hudební výchovy na
základních školách, věnujeme se produkci hudebně
vzdělávacích programů pro dě4 základních škol.

Co nás mo0vuje

Před:m, než se zrodila myšlenka uchopit téma ak4vního
přístupu k hudbě a zhmotnit jej do podoby nadačního fondu,
subjektu, který dává myšlence strukturu, zde byla láska k
hudbě a víra ve schopnost hudby podílet se pozi4vně na
vývoji každého jedince.
Víra vyús0la ve vizi a vize zažehla poslání. Představili jsme si
svět, ve kterém je hudba a požitek z jejího produkování ve
své určité formě součásY života každého jedince. Svět, ve
kterém je přítomnosY hudby člověk obohacen, kde dě4 a
starší generace mají rovnocenný přístup k hudebnímu
vzdělávání, kde dostanou šanci se na tomto obohacení
podílet.
Tato vize nás dovedla k misi vložit úsilí do rozvoje hudebního
průmyslu, rozvoje hudebního vzdělávání a propagace
potěšení a výhod, které z ak4vního muzicírování plynou.

„Pro úspěch ve škole, pro společnost, pro rozvoj
inteligence, pro úspěch v životě.“

Hudební vzdělávání

Podporujeme hudební vzdělávání na základních školách.
Realizujeme hudebně vzdělávací programy, které se zaměřují na
celé třídy žáků prvního stupně. Příznačný název Music jsi ty
napovídá o významu projektu, jeho snahou je vyvolat v období,
kdy je člověk nejvíce učenlivý, zájem o hudební ak4vity a vlastní
autorskou tvorbu. Je smyslem otevřít téma hudebního vzdělávání i
pro ty, kteří doposud nechtěli, nemohli či nevěděli jaký a zdali
vůbec k muzicírování zaujmout postoj.
Pus4li jsme se do tohoto projektu s cílem probudit v dětech zájem
o hudební prostředí, který dále povede k vlastnímu hudebnímu
rozvoji každého z nich. Projekt obsahově podporuje stávající výuku
hudební výchovy na základních školách, posiluje prostřednictvím
vybraných hudebních ak4vit vzájemnou komunikaci děY, přináší
nové techniky spolupráce mezi dětmi a přivádí je k ak4vnímu
provozování hudby.
Projekt realizujeme ve dvou podobách, Music jsi ty I pro nejmenší
a Music jsi ty II s rozšířeným programem.

„Vlastní zkušenost je více než fotograﬁe na
obrázku.“

Music jsi ty I – Seznámení s hudebním
nástrojem
Smyslem devadesát minut dlouhého programu je
ty nejmenší školou povinné mo4vovat, nadchnout
a vzbudit v nich chuť věnovat se muzicírování
nejen ve škole v rámci hudební výchovy ale
především ak4vně po škole, ve svém volném
čase.
Vycházíme z prosté skutečnos4, že vlastní
zkušenost je víc než fotograﬁe na obrázku.
Program se tak nezakládá na výkladu teorie a
hudebních ukázkách lektora, i když i to je
nedílnou součásY, nýbrž příležitos4 si hudební
nástroje osahat, vyzkoušet, zahrát si na djembe,
cajon, kontrabas i elektrickou kytaru a vytvořit si
tak vlastní jedinečnou zkušenost.

Music jsi ty II - Kapela

Jaké je to hrát v kapele? Proč každá kapela
potřebuje basáka a jakou roli má
bubeník? Prak4cký a hlavně ak4vní
workshop věnovaný dětem 3. až 5. tříd.
Video k programu
V každém workshopu se dě4 seznámí a
přijdou do styku s řadou hudebních
nástrojů, pochopí význam a úlohu
jednotlivých hudebních nástrojů v kapele,
dostanou řadu podnětů, které mohou
vyvolat jejich zájem o hudební prostředí.

Fakta

Music jsi ty I – Seznámení s hudebním nástrojem
cílová skupina

žáci 1. a 2. tříd ZŠ

délka programu

90 minut

cena programu

není zpoplatněn

Music jsi ty II - Kapela
cílová skupina

žáci 3. – 5. tříd ZŠ

délka programu

120 minut (s přestávkou po 80
minutách)

cena programu

440 Kč za návštěvu celé jedné
třídy (max. počet žáků 30)

Získané ﬁnanční prostředky investujeme do rozvoje činnosY fondu.
Vzdělávací programy pro základní školy realizujeme každou středu
v měsíci, a to v sídle fondu, v prostorech hudebního domu Music
City. Pro více informací, konkrétní termíny realizace každého z
programů, sledujte prosím kalendář Přehled akcí na www fondu.
Rezervace na anna.novakova@tmf.cz.

Závěrem

Od roku 2016 působíme na Praze 9, zde sídlíme, zde
vykonáváme svou činnos4 a realizujeme ak4vity fondu, zde se
chceme dále rozvíjet.
Díky ﬁnančním příspěvkům, spolupráci s partnerskými
organizacemi a spolupráci s vámi, zájmu základních škol využívat
možnos4 vzdělávacích programů fondu, šíření povědomí o fondu
a jeho dobrého jména jsme a budeme schopni rozšiřovat ak4vity
nadačního fondu, ak4vity spojené s podporou hudebního
vzdělávání a ak4vního hudebního rozvoje člověka.
Děkujeme!
Tým nadačního fondu TMF

„Hudba je magický dar, který je nezbytné pěstovat
a rozvíjet. “

Kontakt

Nadační fond The Music FunDa4on
Email: anna.novakova@tmf.cz
Tel.: +420 601 354 115
Sídlo nadačního fondu TMF:
Ocelářská 937/39
190 00 Praha 9
IČ: 273 60 938
Bankovní účet č. 2076715001/5500
www.tmf.cz
www.facebook.com/
themusicfunda4on

