ABC - centrum voľného času, Októbrová 30, 080 01 Prešov
Celoročný plán FS a DFS Rozmarija - šk. rok 2020/2021

Pedagogický zamestnanec: Mgr. Danka Kovalčíková – vedúca súboru
Pravidelná záujmová činnosť: : / esteticko – kultúrna oblasť /
1. DFS Rozmarija - tanec „ A“ – Mgr.Danka Kovalčiková ,Mgr..Daniela Kovalčiková
2. DFS tanec „B“ – Mgr. Henrieta Tabačáková, Emma Bujková
3. DFS tanec „C“ – Elena Novotná, Mgr. Martina Hrehová
4. DFS tanec „D“ – Pavol Adamkovič
5. DFS tanec MŠ – Michaela Hanišová
6. DFS spev – Mária Popjaková
7. FS Spev – Ing.Dagmar Juhasová
8. FS Ľudová hudba – Lesia Čurilová
9. FS Rozmarija – Tanec – Mgr.Dana Kovalčiková, Mgr..Daniela Kovalčiková
10. Krojár súboru - Mgr. Veronika Rubisová, Ján Hriňák
Nepravidelná záujmová činnosť:
September
- oboznámenie s bezpečnosťou pri činnosti všetky ZÚ a bežpečnom správaní sa
počas pandémie
- nábor do všetkých zložiek
- príprava vystúpení na Životné jubileá, Uvítanie detí na MsÚ v Prešove
Október

-

šitie nových krojov k novému programu „Ľelija „
udržanie všetkých detí vo všetkých zložkách súboru začatie tréningového
procesu
obnovenie tancov a spevov pripravovaných na 30.výročie súboru

-

nácvik a generálne skúšky programov vo všetkých skupinách
registrácia 2% na rok 2020
aktualizácia internetovej webstránky FS Rozmarija
organizačné zabezpečenie 26.ročníka Benefičného plesu
príprava nových propagačných vecí FS Rozmarija - rúšok s logom súboru

-

umelecké a technické dočisťovanie programov na vystúpenia pre rodičov
šitie nových krojov k novému programu „Ľelija „
medzinárodná komunikácia ohľadne medz..festivalov v roku 2021
komorné vystúpenia jednotlivých krúžkov pre rodičov v ABC CVČ

-

nácvik nového programu FS aj DFS
príprava a nácvik nového programu na „Benefičný ples“
fundraizing - nábor a propagácia a organizačné zabezpečenie 2%
organizačné zabezpečenie „Benefičného plesu“

-

November

December

Január

Február

-

vystúpenia na plesoch, akciách a jubileách rôznych organizácií v Prešovskom
kraji
26..Benefičný ples – organizácia a realizácia plesu v Prešove
fundraizing a propagácia 2%
organizačné zabezpečenie OK Slávika Slovenska

-

sústredenia súboru zamerané na zvýšenie kvality programu
príprava programu na vystúpenia a MFF s dôrazom na reprezentáciu
organizačné zabezpečenie Slávika SR - Okresné kolo
príprava nových piesní pre MsÚ Životné Jubileá a Uvítanie detí

-

sústredenia a generálky súboru na MFF s dôrazom na reprezentačnú úroveň
programu
medializácia súboru
organizačné zabezpečenie MFF , prípadných vystúpení

-

Marec

Apríl

Máj

- Okresné kolo „Slávik Slovenska 2020“ v ABC - CVČ
- vystúpenia a prezentácia súboru na MFF
- medzinárodná korešpondencia a zabezpečene MFF
- organizačné zabezpečenie KK „Slávik Slovenska“ v PKO

Jún

-

Krajské kolo „Slávik Slovenska“ v PKO
vystúpenia a koncerty letného programu v rámci Prešovského kraja
príprava na letnú sezónu a MFF doma v zahraničí a vystúpenia súboru
sústredenie v ABC, aj mimo CVČ
medializácia súboru
reprezentácia súboru v zahraničí – Poľsko / DMFF /
Mgr.Danka Kovalčiková

