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 ZÁKLADNÍ INFORMACE

název: Studio Kokos, z. s.
sídlo: Rovná 336, Jablonec nad Nisou – Kokonín, 468 01
IČO: 02295873
číslo účtu: 2400531774/ 2010

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení  čtenáři,
v tomto roce se opět velmi skloňovalo slovo epidemie a Coronavirus. Ani nám se bohužel toto
téma nevyhnulo a byli jsme nuceni na vzniklé situace reagovat - změnou styly výuky na online,
nebo zrušením akcí, apod. Zde se třeba můžete mrknout na fungování studia v době zákazu
scházení se:
https://www.youtube.com/watch?v=NZMihXIyb9k&list=PLf-S-x4aktpntZG9sCq_idPsAQeNWoeqB&
index=13

Nicméně i v tomto náročném roce se nám podařilo mnoho skvělého a naši žáci jsou velmi úspěšní.
Nejvíce o našich akcích se samozřejmě dozvíte na našich webových stránkách, facebooku nebo
instagramu, ale mnoho zjistíte i v této výroční zpávě.
Přeji příjemné počtení, děkujeme mnohokrát všem, kteří nás podporují, spolupracují s námi a
těšíme se na další nové zážitky a výzvy.
Děkuji
Za Studi Kokos, z.s.
Bc. Hanka Černá
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 O SPOLKU
 

 DŮVOD EXISTENCE, POSLÁNÍ
Studio Kokos, z.s. je nezisková organizace, která se věnuje hudebnímu vzdělávání
mládeže a jiným volnočasovým aktivitám. Jedná se o skupinu několika mladých lidí z
Jablonce nad Nisou, kterou tato práce baví. Studio Kokos celoročně nabízí hudební kurzy
zaměřující se na kytaru, populární zpěv, hru na piano, zobcové flétny, basu, bicí, hudební
nauku a pěvecký sbor. Umí připravit na přijímací zkoušky na konzervatoř, vznikají zde
nové mladé kapely, kterým lektoři pomáhají s aranžemi písní.

 CÍLE SPOLKU
1. Sdružování zájemců o hudbu, divadlo, kulturu, historii a tanec.
2. Propagování umění.
3. Prevence sociálně patologických jevů.
4. Podpora kreativity mládeže.
5. Vytváření materiálních a organizačních podmínek pro provozování

kulturních a společenských aktivit.
6. Pořádání a realizace uměleckých produkcí včetně technického či

dramaturgického zajištění.
7. Pořádání celoročních uměleckých kurzů.
8. Pořádání dětských táborů.
9. Poradenské a konzultační činnosti.
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ORGÁNY SPOLKU:

VEDENÍ:

předseda:
● Ing. Alena Schernstein, DiS.

členská schůze:
● Bc. Hana Černá (zástupce předsedy)

● Bc. Kateřina Šimonová

SOUPIS ČLENŮ SPOLKU V ČÍSLECH:

leden – červen
● Vedení (3)
● Lektoři (6)
● Klienti (115)

červenec – prosinec
● Vedení (3)
● Lektoři (6)
● Klienti (95)
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 DRUHY SLUŽEB:
 PRAVIDELNÁ ČINNOST – soupis kroužků:
Výuka kroužků probíhá ve třech učebnách v sídle studia Kokos v Kokoníně (Rovná 336,
Jablonec nad Nisou 46801).
Výuka je nabízena žákům do 18 let, ale i individuální hodiny pro dospělé včetně sborového
zpěvu nebo hudební nauky.

● Hra na akustickou kytaru
● Hra na baskytaru
● Hra na piano
● Populární zpěv
● Hra na flétnu
● Bicí, Rytmika
● Sborový zpěv
● Práce s kapelami
● Hudební nauka

TÁBOROVÁ ČINNOST
● LETNÍ HUDEBNÍ TÁBOR Rakousy 23.8. -  27.8. 2021

Letní tábor, kde jeho téma a náplň je jasná již z názvu. Celý týden se dětem
věnujeme v oblasti hudební, ale i vytváříme program, ve kterém si odpočinou od
hudby a naopak vyvětrají hlavy někde v přírodě – tématem tohoto programu bylo
moře. Vedoucí i děti mimo jiné v průběhu tábora vytvořili vlastní videoklipy na
známé písničky i s vlastními texty.

odkazy na video klipy vytvořené na táboře:

https://www.youtube.com/watch?v=OpbpQZZCLF0

https://www.youtube.com/watch?v=cY20okc2W2I

https://www.youtube.com/watch?v=Azi4DWiDgBQ

ohlédnutí za celým táborem:

https://www.youtube.com/watch?v=h95wWOIBYbM
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● INDIÁNSKÝ TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI 22.7-25.7. 2021
Indiánský táboření je Studiem Kokos, z.s. postaven a vytvořen program pro rodiče s
jejich vlastními dětmi. Rodiče s dětmi mají zajištěné hry, vyrábění v průběhu dne a
večer mají možnost přespat v tee-pee, vlastním stanu nebo odjet domů a přijet
následující den.

 HUDEBNÍ VÍKENDY
Pořádané dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim. Každý tento víkend má dané téma,
kterému se podřizují kostýmy, hry a zpěvník. Jarní hudební víkend z důvodu covid
opatření neproběhl.

Hudební víkend na téma Vězení proběhl 22. - 24.10. 2021.
Hostem víkendu: Paulie Garand
Zde možno vidět video sestřich:
https://www.youtube.com/watch?v=0NZA7I0JHKk&list=PLf-S-x4aktpntZG9sCq_idPsAQeNWoeqB
&index=7
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SOUTĚŽE
Věnujeme se také organizování předkol jednotlivých níže uvedených soutěží, kde děti
případně i dospělí soutěží o postup do republikových kol a jejich výkony vždy hodnotí
odborná porota.

● PŘEDKOLO SOUTĚŽE DĚTSKÁ PORTA
Datum: 4.6.2021 venkovní pódium u Voltu - Jbc
Host: Ladybirds

● PŘEDKOLO SOUTĚŽE PORTA
Datum: 6.6. 2021 venkovní pódium u Voltu - Jbc
Host: Marien

● PŘEDKOLO SOUTĚŽE FOLKY TONK
Online poslány nahrávky soutěžících

● PŘEDKOLO SOUTĚŽE BRÁNA
Datum: 7.11.2021 Klub na Rampě, Jbc
Host: Roman Hampacher

● PŘEDKOLO SOUTĚŽE ZLATÁ STRUNA
Datum: 7.11.2021 Klub na Rampě, Jbc
Host: Roman Hampacher

VOICINGERS
Polská platforma zabývající se improvizovanou hudbou a
vokálně-instrumentálními workshopy s důrazem na hravost,
otevřenost a rozvíjení kreativity se koná od 13. do 17. 7. 2021 v
Jablonci nad Nisou ve spolupráci se Studiem Kokos, z.s.

Video k nahlédnutí:
https://www.youtube.com/watch?v=D9AZlvYH7uQ&list=PLf-S-x4aktpntZG9sCq_idPsAQeNWoeqB
&index=6
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KOKOS NA PÓDIU

aneb seznam vystoupení a ocenění
Naši žáci jsou mimo jiné také vedeni k tomu, aby se nebáli veřejného vystupování,
koncertování, uvádění, komunikace se zvukařem a k tomu jim dopomáhají nasmlouvané
akce. V roce 2021 tyto:

● finále soutěže Zlatá Struna - Plzeň 24.4.2021
● Předkolo Dětská Porta 4.6.2021
● Luční trhy - Dobrá Voda 5.6.2021
● Předkolo Porty 6.6. 2021
● finále soutěže FolkyTonk - Sloup v Čechách 12.6.2021
● Indiáni na Godyho memoriálu 13.6.2021
● Pivovar Volt - Ornament a jiné kapely 19.6.2021
● Voicingers workshop 13.-17.7. 2021
● Pivovar Volt - lektoři Studia kokos, z.s. a kapela Ornament a popcorn 31.7.2021
● mezinárodní festival Interporta - Ústí nad Labem 1.8.2021
● Hudební tábor závěrečný koncert na Žluté Plovárně, Malá Skála 22.8.-27.8. 2021
● Mohelnický FolkFest - kapela Ornament, Bluenight 28.8.2021
● Voltáž - kokosí stanoviště pro děti 4.9.2021
● finále soutěže Dětská Porta - Kroměříž 4.9.2021
● Jizerská nota - Hejnice 25.9.2021
● Hudební víkend - Závěrečný koncert - Janov nad Nisou 22.-24.10.2021
● Ornament v Klubu na Rampě - natáčení videoklipu, koncert 31.10.2021
● Předkolo soutěže Brána, Zlatá Struna - Klub na Rampě, Jbc 7.11.2021
● Slaný večer ve Varšavě, Liberec 16.11.2021
● Folkový večer v Klubu na Rampě, Jbc 18.11.2021
● finále soutěže Brána - Brno 27.11.2021
● Vánoční koncert v Klubu na Rampě, Jbc 19.12.2021
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 SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE A SUBJEKTY

- Spolupořádání akcí, sponzorské dary, reklama

● zvukar.com
● Eurocentrum - Jablonec nad Nisou
● Klub na Rampě – Jablonec nad Nisou
● Město Jablonec nad Nisou
● Liberecký kraj
● Studio Kusala/ Graphic Desingers and Priting Studio,

Železný Brod
● Magistrát města Jablonec nad Nisou
● Texo Plus
● DDM Vikýř
● Ursulus Craft - Václav Nikendey
● Chatkyceskyraj.cz – Rakousy
● Pension Pod Vlekem, Janov nad Nisou
● Nausnicky.com
● Hudebniny Pavel Barbora – Jablonec nad Nisou
● folkytonk
● Brána, česká tábornická unie
● Pavel Pospíšil – ladění a opravy pianin a klavírů
● Miroslav Šlambora – oprava hudebních nástrojů
● Sponzorský 100kč měsíční příspěvek od rodiče

P.Pochop
● Home Credit Aréna Liberec - Bílý Tygři Liberec
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Studio KOKOS z.s.
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