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Beatboxová dílna s Cossigou

Zahrada má pro všechny fanoušky trendy 
hudební disciplíny skvělý vánoční dárek: 
Dílnu vedenou jedním z nejuznávanějších 
českých beatboxerů, Jarem Cossigou, 
zdarma! Workshop bude úvodní lekcí 
k pravidelné beatboxové dílně, která bude 
figurovat v nabídce KC Zahrada od února 
2011. 

Jaro Cossiga je považován průkopníka 
beatboxu v Čechách. Jak sám říká, snaží 
se posunout beatbox do všech směrů, kde 
by mohl být nějak platný a sám se navíc 
něčemu přiučit. Beatboxovou kariéru začal 
jako moderátor pořadu 5. element na TV 
Óčko, vyzkoušel si kombinaci beatboxu 
a poezie v rámci slam poetry – novodobé 
disciplíny alternativních performerů a od 
roku 2003 pracoval v divadle Archa, kde 
v několika divadelních představeních 

kombinoval beatbox s divadelním 
vyjádřením a průběžně vedl i workshopy. 
Vystupoval také v roce 2005 na světové 
výstavě EXPO v japonském Aichi 
a zahajoval festival na horské farmě 
světoznámého butó tanečníka Mina 
Tanaky. Jeho úspěšné tažení k vrcholu 
beatboxové scény se završilo v New Yorku, 
kde se stal jediným evropským členem 
newyorského Beatboxer Entertainment 
N.Y. a vedl workshopy i na proslulé New 
York street academy.
V Čechách založil pětičlenný multivokální 
projekt Beatburger Band, se kterým je 
momentálně už trojnásobným mistrem 
ČR z Czech Beatbox Team Battle. Získali 
i 2.místo na World Hip-Hop Challenge, 2. 
místo na mistrovství světa 2009 v Berlíně 
v kategorii teamového beatboxu a vydali 
historicky první českou beatboxovou 
desku Beat Apetit. Vedle toho vede Jaro 
Cossiga stále své workshopy a má vlastní 
pořad na hip-hopovém rádiu Spin.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost učit 
se přímo od mistra!

22.12 . , 19:00, zahradní dvorana

Hity co se třpytí

Po skončení Beatboxové dílny vás 
pozveme do zahradního atria, kde 
skupina mladých talentů z Jižního Města 
představí písně z vrcholu světových 
hitparád a tři koledy jako bonus, abychom 
nezapomněli, že za pár dní už budeme 
sedět u stromečků!

DRUM CIRCLE, neboli skupinové
bubnování v kruhu

Každé první úterý v měsíci rozezní velký 
sál KC Zahrada zvuk mnoha bubnů. To 
když účastníci pravidelného setkání Drum 
Circle na pokyn facilitátora rozezvučí 
nástroje, aby vytvořili společný rytmus…

Co je to Drum Circle?
Drum Circle je setkání, při němž účastníci 
sedící v kruhu hrají na různé druhy 
perkusních nástrojů (bubny, zvonce, 
chřestítka…) pod vedením koordinátora 
(facilitátora). Metoda Drum Circle vychází z  
prapůvodní potřeby lidí všech národností 
a kultur vyjadřovat se a komunikovat 
pomocí hudby. Původ toho, čemu dnes 
říkáme Drum Circle, nalezneme v samých 
počátcích lidského společenství. Některé 
národy, například Australané, třeba 
nepoužívaly právě bubny, ale pravidelné 
setkávání v kruhu, kde lidé společně 
hledají a vytvářejí jednotný rytmus pomocí 
různých druhů perkusních nástrojů, 
najdeme skutečně ve všech kulturách. 
Drum Circle jako metoda příbuzná 
muzikoterapii k nám přišla z USA, kde 
je velmi oblíbená již od 70.let minulého 
století. Využívá se jako volnočasová 
aktivita, prostředek relaxace a redukce 
stresu a forma skupinové terapie, mezi jejíž 
efekty patří například i posílení imunitního 
systému.

Kdo je to facilitátor?
Facilitátor je prostředníkem, nikoli 
učitelem. Jeho hlavním úkolem je postarat 
se o vytvoření atmosféry bezpečí, v níž 
se účastníci budou schopni svobodně 
hudebně vyjádřit. Hudba tu pak funguje 
jako komunikační prostředek mezi 
účastníky a facilitátorem, který pomocí 
různých technik vytvoří úžasně znějící 
harmonické hudební těleso.

DRUM CIRCLE v Zahradě
Pravidelná setkání Drum Circle v KC 
Zahrada vede perkusionista, zpěvák 
a tanečník Petr Šušor. Bubnoval s opravdu 
rozmanitými skupinami – s dětmi 
ve školách, v kulturních institucích, 
na oslavách narozenin, na svatbách, 
festivalech, ale také třeba i na velkých 
firemních akcích. Čím dál tím častěji se totiž 
bubnování metodou Drum Circle využívá 
jako teambuildingová aktivita, nebo jako 
energizující přestávka během náročné 
konference, semináře, schůze. Tuto 
možnost, stejně jako edukační program pro 
školy, nově nabízí i KC Zahrada.
Petr Šušor stále zkouší nové formy 
a spolupracuje na velmi rozmanitých 
projektech, např. s beatboxery Jarem 
Cossigou a Ivanhoem, s DJ a MC Vaškem 
Valtrem, s jazzovým flétnistou Štefanem 
Sukupem a mnoha dalšími.
Nedávno se vrátil z UK Playshopu ve 
Skotsku, který vedl zakladatel metody 
Drum Circle Arthur Hull. Setkal se zde 
se skvělými facilitátory z celého světa 
a načerpal mnoho nových inspirací 
a technických zkušeností.  Těšme se tedy 
na další setkání v bubenickém kruhu – 
určitě budou stát za to!

Prosinec v Zahradě

Více informací na www.kczahrada.cz

Kulturní Jižní Město, o.p.s. a  ZahraduKC 
a podporuje MČ Praha 11 a její starosta 
Mgr. Dalibor Mlejnský.
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New York – Praha, Jaro Cossiga a Beatboxer Entertainment N.Y. Foto: archiv Jaro Cossiga

Petr Šušor. Foto: Radka Dohnalová

Malí bubeníci. Foto: Radka Dohnalová

Soutěž 

O vOLnOU vStUPEnkU 
na DRUM CIRCLE

Jak se jmenuje americký zakladatel 
metody Drum Circle? 
Své odpovědi na soutěžní otázku 
zasílejte do 23.12.2010 na emailovou 
adresu liza.zima@kczahrada.cz . Prvních 
pět správných odpovědí odměníme 
volnou vstupenkou na setkání Drum 
Circle v lednu nebo v únoru 2011.
Termíny setkání Drum Circle do konce školního 
roku 2010 / 2011 v KC Zahrada: 
4.1., 1.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6. 

Foto: archiv Jaro Cossiga.
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