
Víkendové semináře pro zájemce o studium eurytmie  
i pro širokou veřejnost

Daniel Müller-Goldegg: Eurytmické ponoření do čtyř živlů
„Od vulkánu k moři, od vichru ke skále… v pátrání po silách,  

které drží pohromadě svět a člověka.“ 

4. – 5. 4. 2020  |  Trpoměchy u Slaného,  centrum Otevřený prostor

Přihlášky a kontakt na víkendové semináře: Miroslava Knedlová 
info@studium-eurytmie.cz   |   +420 734 763 359

Carina Schmid: Počátky prvních hlásek-ze vzpomínek na hodiny  
s první eurytmistkou Lory Maier-Smits 

7. – 8. 12. 2019  |  Praha

Dorothea Mier: Základy tónové eurytmie
Termín, pravděpodobně 11.–12. 1. 2020, místo  

a přesný název budou upřesněny 

Kurz je otevřen všem, kteří se rádi vydají do období vzniku 
prvních eurytmických gest pro hlásky. Obrazem a duševním 
prožitkem v  pohybu se dostaneme k živým procesům vznikání 
gest pro jednotlivé hlásky tak, jak je Rudolf Steiner doporučoval 
Lory Maier-Smits a jak je Lory později předávala Carině Schmid.  

Běžné kurzovné 2 100 Kč

Zvýhodněné kurzovné pro členy spolku Eurythmea 1 900 Kč
Zvýhodněné kurzovné pro přihlášené studenty 1 000 Kč

Kurzovné obsahuje malé občerstvení během semináře a lektorné včetně 
tištěných materiálů.

Dorothea Mier se narodila a vyrůstala v Anglii, kde vystudovala 
hru na klavír na Birmingham School of Music a na Royal College 
of Music. Eurytmické vzdělávání absolvovala u Ley van der Pals 
v  Dornachu, kde poté učila 17 let. V  letech 1959 – 1980 působila 
v  jevištní skupině Goetheanum Eurythmy Ensemble pod vede-
ním Marie Savitch. 

Od roku 1980 vedla eurytmické vzdělávání ve Spring Valley v USA. 
V posledních letech učí na kurzech eurytmie po celém světě.  

Kurzy Dorothey Mier se vyznačují jemnou muzikalitou, jejím svěžím humorem a nedogma-
tickým, hledajícím postojem vůči eurytmii. 

Kurzovné bude upřesněno (viz orientační ceny dalších víkendů).

Daniel Müller-Goldegg  pochází z Německa. Studoval eurytmii na Eurythmeum E. Zuccoli ve Švý-
carsku v Dornachu, poté byl členem umělecké jevištní skupiny Else-Klink-Ensemble ve Stuttgartu. 
Je spoluzakladatelem eurytmického souboru Mistral Eurythmie Ensemble, který vystupuje na poli 
dramatické eurytmie. Několik let byl činný i jako učitel eurytmie na škole v Diefenbachu. Od roku 
2013 se jako hostující zahraniční lektor podílí na přípravě studentských vystoupení žáků Waldorf-
ského lycea v Praze a uměleckých projektů skupiny Flow. 

V současnosti působí jako docent v eurytmickém vzdělávání 
ve Witten  Annen a  spolupracuje na eurytmicko-divadelním 
projektu Königsohn vom Irland.

Běžné kurzovné 2 600 Kč 

Zvýhodněné kurzovné pro členy spolku Eurythmea 2 400 Kč 
Zvýhodněné kurzovné pro přihlášené studenty 1 300 Kč

Kurzovné obsahuje ubytování na jednu noc ve čtyřlůžkových pokojích,  
2× oběd a lektorné včetně tištěných materiálů.

Eurytmické semináře pro veřejnost 2019/2020
I letos přináší občanský spolek Eurythmea z. s. celoroční nabídku eurytmických seminářů  

pro začátečníky, pokročilé, i pro odbornou veřejnost. 

Kulturní epochy – vývoj vědomí člověka
Eurytmické neděle pro začátečníky i pokročilé

13. 10. 2019  Praindická epocha
17. 11. 2019  Praperská epocha

16. 2. 2020  Egyptsko-chaldejská epocha
15. 3. 2020  Řecko-latinská epocha

17. 5. 2020  Germánsko-anglosaská epocha

Víkendové semináře pro zájemce o studium eurytmie i pro širokou veřejnost
Carina Schmid: Počátky prvních hlásek ze vzpomínek na hodiny s první eurytmistkou  

Lory Maier-Smits  |  7. – 8. 12. 2019  |  Praha
Dorothea Mier: Základy tónové eurytmie  |  podrobnosti budou upřesněny

Daniel Müller-Goldegg: Eurytmické ponoření do čtyř živlů  |  4. – 5. 4. 2020  |  Trpoměchy

Seminář pro odbornou veřejnost
Seminář s léčebnou eurytmistkou Manuelou Biesantz  |  8.– 11. 4. 2020  |  Trpoměchy

Připravované studium eurytmie

Připravovaný druhý běh semináře Eurytmie a antroposofie
Tři nezávislé roční moduly

Aktualizace k jednotlivým seminářům budou dostupné od září 2019  
na webu spolku eurytmie.cz



Seminář pro odbornou veřejnost
Potvrzený seminář je 8.–11. 4. 2020 v Trpoměchách.  

Léčebná eurytmistka Manuela Biesantz z Dornachu nás provede pedagogicko- 
-hygienicko-léčebnou eurytmií napříč všemi ročníky základní a střední školy.

V rámci semináře proběhne Valná hromada spolku Eurythmea. 

Připravované studium eurytmie
Na podzim 2020 je v plánu otevření denního vzdělávání v eurytmii.  

Studium je koncipováno na 4 – 5 let, absolventi získají profesní kvalifikaci umožňující  
další studium v oblasti léčebné či pedagogické eurytmie. 

Zahájení studia bude od října 2019 předcházet přípravný rok, v jehož průběhu se budou  
studenti a lektoři setkávat k pravidelnému cvičení vždy v pondělí odpoledne. 

Více informací získáte na www.studium-eurytmie.cz.

Připravovaný druhý běh semináře Eurytmie a antroposofie
Tři nezávislé roční moduly

Na podzim 2020 se bude otevírat první modul semináře Eurytmie a antroposofie.  
Jeho tématem je Člověk jako individualita / Eurytmie jako cesta k sobě.  

Modul je roční, skládá se ze sedmi víkendů a týdenního letního soustředění. 

Absolventi prvního modulu se budou moci kdykoliv později přihlásit ke studiu  
druhého modulu s tématem Člověk a společnost / Eurytmie jako sociální umění  

a třetího modulu Člověk a kosmos / Eurytmie jako cesta k duchovním zákonitostem.

Moduly budou otevřeny při minimálním počtu 18 účastníků, proto nabízíme již nyní možnost 
předběžně se přihlásit resp. vyjádřit zájem a být zařazeni do seznamu zájemců o první modul. 

Více informací na info@eurytmie.cz a na www.eurytmie.cz/ea. 

Kulturní epochy-vývoj vědomí člověka
Eurytmické neděle pro začátečníky i pokročilé

Budeme mít příležitost ponořit se do toku času a stát se tak nedílnou součástí i pozorovatelem 
vývoje lidské duše do současného vědomí. Eurytmické umění zpracovává v prožitku různé 

podoby těchto proměn a nabízí možnost porozumět vývoji světa z nového úhlu pohledu. 

2019
13. 10. 2019  Praindická epocha
17. 11. 2019   Praperská epocha

2020 
16. 2. 2020  Egyptsko-chaldejská epocha
15. 3. 2020  Řecko-latinská epocha
17. 5. 2020  Germánsko-anglosaská epocha

Semináře jsou:

 l určeny široké veřejnosti;

 l nositelem radosti ze společného tvoření;

 l poznáváním pohybu v souvislostech se zákonitostmi života;

 l inspirací, jak uchovávat své životní síly v čilosti a probouzet je k aktivitě;

 l nabízejí možnost poznat více sami sebe a druhé.

Místo: Antroposofická společnost, Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 – Břevnov

S sebou: Cvičky nebo pohodlnou obuv a volnější oblečení umožňující pohyb,  psací potřeby,  
 pastelky

Rozvrh:  10.00 – 11.15  |  11.30 – 12.45  |  obědová přestávka  |  14.00 – 15.15  |  15.30 – 16.45

Na semináři bude k dispozici čaj, káva a malé občerstvení.  
Oběd bude řešen dovozem nebo docházkou na základě objednávky z jídelního menu v den před 
začátkem semináře. Oběd si hradí každý účastník sám dle své objednávky. 

Kurzovné za jednotlivé nedělní semináře je 1 100 Kč. Úhrada nejpozději 10 dní před konáním 
kurzu na účet: 2900848751/2010, jinak není možné rezervovat místo.

Storno podmínky:  
Zrušení účasti do čtvrtka 20 h před aktuální nedělí – kurzovné bude vráceno v plné výši;  
zrušení účasti po 20 h od čtvrtka před aktuální nedělí – kurzovné se nevrací.  
V případě zrušení semináře organizátory vrací se kurzovné v plné výši.

Přihlášky a kontakt: Renáta Králová  |  renata.kral@seznam.cz 
Více informací najdete v průběhu roku na stránkách www.eurytmie.cz

Součástí každé neděle je i úvod do tématu, který bude přednášet  
farář Obce křesťanů Tomáš Boněk. 

Semináře je možné navštěvovat pravidelně i jednotlivě.  
Každou neděli povede jiná dvojice eurytmistek z Čech a ze Slovenska.

Lektorský tým: Hana Adamcová, Jitka Čápová, Dana Holečková,  
Miroslava Knedlová, Renáta Králová, Anastázie Pešková

V termínu 1. – 5. července 2020 bude možnost zkušenosti a dovednosti z celého roku  
propojit v letním eurytmickém semináři v Trpoměchách u Slaného.

V prodlouženém letním pobytu budou všechny vývojové aspekty  
Kulturních epoch prohloubeny a doplněny o další pohledy.

Tento pobyt je hrazen zvlášť.


