NABÍDKA POŘADŮ pro rok 2020
pro knihovny, školy a kulturní centra

BESEDA / PŘEDNÁŠKA
děti a veřejnost
1. TÉMA DNE: DOMÁCÍ NÁSILÍ!
Myslíte, že se vás domácí násilí netýká? Omyl! Obětí se může stát
kdokoli. A co je nejhorší? Mlčet a nechávat si všechno pro sebe… Na
motivy nové knihy Černá vdova. (vychází v říjnu 2019)
2. UTEČ SVÉ DEPRESI - deprese zažívá stále víc lidí. Z vlastních
zkušeností i knižních námětů o tom, že porazit duševní nemoc bez
léků je možné. Všechno jde, když chcete a víte, jak na to.
3. STRAŠÁK JMÉNEM BULIMIE – nebezpečná úskalí vážné nemoci
(především) mladých dívek. Jak může vzniknout a jak s ní bojovat?
Podle reedice knihy Osmnáct (vychází v říjnu 2019)
4. KLASICKÁ BESEDA
Humorné i tragikomické historky, které přináší povolání spisovatelky,
divadelní a TV scenáristky + autorské čtení. Všetečné dotazy vítány.
Vhodné pro: veřejnost, 2. stupeň ZŠ, studenty SŠ / učiliště.
Po skončení možnost zakoupení knih
s osobním věnováním.
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PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 5-8 let
Kočkohrátky s Ťapičkou
(nově s divadélkem!)
Kočkohrátky dávají čtení a knížce nový rozměr - děti příběh doslova uvidí!
Divadelní podání kočičích příběhů podle knížky Z deníku kočičky Ťapičky
kombinované s promítáním veselých obrázků a vtipných kočičích fotografií. Děti
jsou během programu aktivně zapojovány formou diskuze, otázek nebo
předčítání. Cílem vystoupení je probudit v nich zajímavou hranou formou zájem
o knihy a čtení. Pořad je velmi oblíbený zejména u žáků 1. a 2. Ročníků, lze
propojit s pasováním prvňáčků na čtenáře.

AUTORKA
Markéta Harasimová má nyní na kontě sedmnáct knižních titulů plus dětskou
knížku Z deníku kočičky Ťapičky. Vydávat začala v období dospívání – nejdříve
dívčí romány, později romány pro ženy a dnes píše romanticky laděné detektivky
a psychologické thrillery. Aktuálně vzniká filmový scénář podle její knihy
Sametová kůže, jehož je autorkou. Harasimová pravidelně vystupuje s kulturním
programem nejen v knihovnách a spolupracuje se známými osobnostmi. Je
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televizní scenáristkou a publicistkou, na konci roku 2017 měla premiéru její první
divadelní hra, druhá byla uvedena v březnu 2019. Harasimová spolupracovala na
vývoji počítačové a mobilní aplikace Čtenářská gramotnost pro 1. stupeň ZŠ
(Limeta) a je členkou České sekce autorů dobrodružné a detektivní literatury
AIEP. Založila nakladatelství MaHa, které vydává díla její plus dalších převážně
začínajících českých autorů.
Podrobné informace o tvorbě a všech aktivitách Markéty Harasimové najdete na
webech: www.nakladatelstvi-maha.cz a www.marketaharasimova.cz

PODMÍNKY
Délka pořadů: děti cca 45 min, dospělí cca 60 min
Autogramiáda: ano (knihy k zakoupení, fotografie zdarma)
Technické zajištění: v závislosti na prostoru mikrofon / ozvučení. Projektor +
plátno dle typu vystoupení
Podklady pro přípravu propagačních materiálů: budou dodány dle dohody
v dostatečném časovém předstihu
Honorář za akci: 2000 Kč + cestovné: Hustopeče u Brna, 693 01 – dojezdové
místo a zpět - 5Kč/km. Lze rozdělit mezi jednotlivé pořadatele, pokud budou dvě
a víc akcí v blízkém okruhu dojezdového místa)
V případě několika po sobě jdoucích akcích v jedné knihovně (častá varianta u
dětských besed) je možné dohodnout množstevní slevu.
Forma úhrady: bezhotovostní / faktura
Kontakty:
Markéta Harasimová
marketa@marketaharasimova.cz
harasimovamarketa@gmail.com
IČ 04830601
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