Mezinárodní hudební
kurzy Černošice
22.7. - 28.7. 2019
ZŠ Jeden strom
Karlštejnská 253, Černošice

Program:
22.7. 9:00 dohoda rozvrhu ZŠ
seminář houslové a pěvecké
technologie (jak hrát a zpívat
spolehlivě a zdravě)
23.7. seminář intonace
(využití znalosti technologie ke
zvukově i výškově čisté hře a
zpěvu), v 19h koncert lektorů

24.7. seminář interpretace
(využití znalosti technologie k
barevné a dynamické hře a zpěvu)
25.7. lekce, seminář improvizace
(uchování a zdokonalování
dobrých návyků při hře a zpěvu
bez přípravy)
28.7. v 19h závěrečný koncert
účastníků kurzů

Alexander
Shonert
housle, viola,
komorní
hudba,
improvizace

Stanislav
Mistr

Václav
Polívka

zpěv,
dirigování,
pěvecký sbor,
komorní
hudba,
improvizace

housle, viola,
viola d'amore,
erhu, zpěv,
cink, zobcová
flétna, malá
harfa, komorní
hudba,
improvizace

Každý účastník má 5
sólových lekcí po 45
minutách u jednoho
lektora podle své volby,
pokud se rozhodne pro
více
lektorů,
může
studovat libovolný počet
oborů, nebo se věnovat
pouze nástrojové, či
pěvecké
technologii.
Všechny
lekce
jsou
otevřené.
Nacvičené skladby lze
zahrát na závěrečném
koncertě,
klavírní
doprovod zajištěn, noty
pro klavír nutno dodat.
Ke cvičení je k dispozici ZŠ
a
další
prostory.
Ubytování a stravování je
možné zajistit.
Pro
všechny
budou
semináře houslové a
pěvecké
technologie,
intonace, interpretace a
improvizace.

Mezinárodní hudební
kurzy Černošice
22.7. - 28.7. 2019
ZŠ Jeden strom
Karlštejnská 253, Černošice

Kontakt:

Přihláška:

Václav Polívka
tel: 724 578 031, 605 720 158
e-mail: v.polivka@seznam.cz
č. účtu: 1021008225/5500

Jméno a příjmení:
Obor: housle/viola/zpěv/
jiný nástroj/souborová hra
(lze zvolit i více oborů)
Lektor, u kterého chci studovat:
Skladby připravené na koncert:
Skladby, které chci studovat:
Jsem:
začátečník/student/profesionál/
amatér

Kurzovné:
3000 Kč pro aktivního účastníka,
1000 Kč pro zájemce pouze o
komorní hudbu a sbor splatné
nejpozději 22.7. hotově,
případně na účet:
1021008225/5500,
pasivní účastník 100 Kč na den,
aktivní účastníci, komorní hráči a
sboristé mají volný vstup na
koncert lektorů.

Vezmeme
kohokoliv
klidně i po začátku kurzu,
když bude místo, ale když
to tak udělají všichni,
může se stát, že si
mezitím naplánujeme jiný
program, tak prosíme
nějak přiměřeně. Lze se
domluvit i na částečné,
nebo rozšířené účasti.

Uzávěrka
přihlášek:
12.7. 2017

koliv dalšího, co by nás
mohlo zajímat, případně
nějaké dotazy, lze doplnit
a odeslat na:

v.polivka@seznam.cz

