Lenka Veitová
V Centru Sámovka pracuje od roku 2016 jako koordinátor a dramaterapeut programu
Arte a Drama dílen a podpůrné dramaterapeutické skupiny.
Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii na Univerzitě
Palackého v Olomouci. Dále absolvovala Kreativní pedagogiku na Katedře autorské tvorby a
pedagogiky na DAMU v Praze. Nyní je frekventantem dlouhodobého sebezkušenostního
drama/arte terapeutického výcviku se zaměřením na metodu DvT Developmental
Transformations (tzv. Vývojové Proměny), garantovaného Asociací dramaterapeutů ČR
a Institute New Haven USA.
Jako dramaterapeut pracovala několik let s klienty s drogovou závislostí (PN
Kroměříž) a neurotickou poruchou (PL Olomouc) v psychiatrických zařízení a s lidmi
s mentálním postižením v domovech a stacionářích (Bruntál, Litovel). Také působila jako
učitelka literárně dramatického oboru na ZUŠ ve Vysokém Mýtě, lektor primární prevence
(Přerov, Kappa help o.p.s.), lektor selektivní prevence (Proxima sociale o.p.s) a respitní
pracovník (Děti patří domů, Svitavy). V současnosti také působí jako interní doktorand na
Univerzitě Palackého v Olomouci.
Jan Bárta
V Centru Sámovka pracuje jako dramaterapeut v programu Arte a Drama dílny
a podpůrné dramaterapeutické skupině od roku 2015.
Studoval na taneční konzervatoři Duncan centre v Praze, pak přešel na Pražskou státní
konzervatoř obor hudebně- dramatický. V roce 2009 absolvuje v Holandském Amsterodamu
čtyřleté studium na divadelní akademii - Mime department of Hogeschool voor de Kunsten. V
roce 2017 absolvoval - pětiletý drama/arte-terapeutický výcvik, se zaměřením na metodu
DvT- Developmental transformation (Vývojové proměny).
Dále spolupracuje s Tancem Praha na pohybově tanečních dílnách pro děti a seniory
v divadle Ponec a pracuje v projektu Škola tančí s organizací S.SE.TA. Také se věnuje vlastní
autorské a interpretační tvorbě zahrnující – produkci, herectví-tanec a režii. Zabývá se prací
s dětmi se zaměřením na pohybovou a dramatickou výchovu a to i v kontextu dramaterapie.
Je spoluzakladatelem. Crewcollective z.s. - www.crewcollective.cz - s cílem pořádat kulturní
a vzdělávacích akce, systematicky propojovat umělce z jiných oborů a zprostředkovávat
produkci jednotlivých umělců v Čechách i zahraničí.

