Seznam příloh
Příloha č. 1: Scénář rozhovoru pro členy sboru
Příloha č. 2: Scénář rozhovoru pro sbormistry
Příloha č. 1
ČÁST
BIOGRAFICKÁ

Otázka

Jak se doptat?

Jak ses ke
sborovému zpěvu
dostal/a?
Vybral/a bys sbor
pro své děti?

Čí to byl nápad? Od
kolika?

Co pro tebe sbor
znamená?

Co je pro tebe na
sborovém zpěvu
nejdůležitější?

Co říká tvé okolí na
to, že jsi ve sboru?

ČÁST
KOLEKTIVNÍ

Jak se ve svém
sborovém kolektivu
cítíš?
Co máš na sborovém
zpěvu rád/a?
Je pro tebe důležitá
vizuální stránka
stejně, jako ta
pěvecká?

Příloha č. 2

Poznámky

Popřípadě se ptát na
mladší sourozence,
chci prostě zjistit,
jaký názor má
dotyčný/á na to, jak
sbor formuje děti
Podle toho, co
odpoví, tak
rozvinout o tom
konverzaci, vše
může být důležité
Možná se spíš zeptat
až v návaznosti na
něco, takhle by to
mohlo vyznít, že je
to primárně
negativní věc

Jsou pro tebe
kamarádi důležití?
A co nemáš rád/a??

Tady zkusit nahodit
řeč na tanec,
choreografie,
kostýmy
Můžeme se dostat
k tomu, jak je
ovlivňují kostýmy,
makeup, atd.

ÚVOD
1) Jak se vám se svým sborem pracuje?
2) Vnímáte nějak, že vedete mužský/ženský kolektiv? V čem se to projevuje?
3) Vy máte zkušenost i s vedením mužského/ženského sboru. Vidíte v tom nějaký rozdíl?
JAZYK
4) Mluvíte jinak k mužskému sboru a jinak k ženskému?
5) Za co svůj sbor nejčastěji okřikujete? (nebo jste naštvaný)
6) Jaký si myslíte, že spolu mají kluci vztah?
SPORT A TĚLESNÁ KONDICE
7) Zařazujete do svého repertoáru i choreografie?
8) Jak vypadá vaše příprava? Je to náročné?
NORMY KRÁSY
9) Záleží vám na tom, jak kluci při koncertě vypadají?
10) Máte nějaká zařízení ohledně vzhledu, co se smí a co ne?
OSTATNÍ
11) Podle čeho vybíráte reperoár?
12) Jak pracujete s mužskou barvou hlasu?
13) Sázíte na nějakou tajnou zbraň, kterou může zrovna váš sbor nabídnout?
14) Jak se dostáváte ke koncertům? Jaké jsou požadavky klientů?

