
Akreditovaná vzdělávací instituce 

Konzervatoř Brno 

si Vás dovoluje pozvat na 

 

Smyčcové  

soboty 
2016/2017 

 

Vzdělávací program akreditovaný 

MŠMT pro DVPP, 

 č. j.  11094/2016-1-286  

 
 Nové přístupy k výuce  

hry na smyčcové 

 nástroje v kontextu  

tradice u nás i v zahraničí. 

tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno 

 

Kontakty:  

tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno 

IČO 62 15 72 13 

www.konzervatorbrno.eu 

Telefon - 420 545 215 674 

Brněnské smyčcové kurzy 
„Radostně se smyčcem 

- prázdninové rozehrávání“ 

 

22. 8. — 28. 8. 2016 

 

Informace a přihlášky na: 

www.kurzybrno.wz.cz 

 

Termíny smyčcových sobot  

a  konzultací : 

24. 9. 2016         11. 2. 2017 

22. 10. 2016        4. 3. 2017 

26. 11. 2016        8. 4. 2017 

7. 1. 2017          13. 5. 2017 

Soutěž pro hráče na smyčcové nástroje 

Klasicismus a smyčcové nástroje 

 – kategorie JUNIOR pro žáky ZUŠ 

5. 3. 2017 
Podrobné informace a podmínky budou  

zveřejněny v rubrikách Akce/soutěže na: 

www.konzervatorbrno.eu  
 

 
Kalendář akcí  
Smyčcového oddělení  
Konzervatoře Brno 2016/2017 

Přihlášky zasílejte  poštou nebo emailem: 

Konzervatoř Brno, MgA. Štěpán Graffe, 

tř. Kpt. Jaroše 45,   662 54 Brno  

E-mail: soboty.smycce@konzervator.eu 

Cena celého cyklu je 3 500 Kč.  Akreditovaný 

cyklus jako celek je od DPH osvobozen. 

Cena jedné soboty je 800 Kč včetně DPH. 

Na základě Vaší přihlášky Vám bude zaslán v září 

2016 daňový doklad k proplacení. 

Organizační a umělecké záležitosti: 

MgA. Štěpán Graffe, mobil: 702 095 301 

E-mail.: stepan.graffe@konzervator.eu 

Přihláška - Smyčcové soboty 2016 - 2017 

Nástroj*) ……………………………………………………….. 

Jméno …………………………………………………………… 

Příjmení **)……………………………………………………… 

Datum narození ……………………………………………..  
 

Kontakt na plátce 

Telefon
*)

 ……………………………………………………………………... 

E-mail 
*
………………………………………………………………………... 

IČO zaměstnavatele …………………………………………………….. 

anebo adresa samoplátce…………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………...…………………. 

Podpis………………………………………………………………………….. 

  Ú č astní k svý m podpisem na př ihla s če výslovuje souhlas s 
použ ití m osobní čh u daju  přo administřači a ořganižači vžde la va ní . 

*) povinne ,  **) vč etne  titulu  (jinak nebudou  uvedený na osve dč ení ) 

Hradí           zaměstnavatel, anebo                 účastník 

(Zaškrtněte podle výběru)      



Smyčcové 
soboty                    

10.00 - 12.30 12.30 - 13.00 13.00 - 14.30 8.00 - 16.00 

24. ža ř í          
2016 

prof. Jerry Horner(USA):  
Umělecký a technický  rozvoj instrumentalisty z hlediska jedinečnosti 
osobnosti žáka. (O efektivní výuce dětí s významným americkým pedagogem, 
profesorem Indiana University, Bloomington ). 

Př esta vka MgA. Štěpán Graffe:  
Nové přístupy k výuce hry na smyčcové nástroje v kontextu 
tradice doma i v zahraničí.  (Úvod do problematiky vzdělávacího 
cyklu a následná beseda). 

Metodičke   
konžultače 

22. ř í jna  
2016 

MgA. Lucie Sedláková-Hůlová:  
Poučená interpretace  barokní hudby a její využití při výuce na 
základním stupni. (O zákonitostech interpretace barokní hudby s výbornou 
českou houslistkou). 

Př esta vka prof. Adolf Sýkora:  
Seminář uměleckého růstu osobnosti žáka I. 
 

Metodičke   
konžultače 

26.listopadu 
2016 

MgA. Eva Bublová:  
Od Houslových knížek k výměnám poloh - k výměnám poloh i bez 
Houslových knížek I. (Houslové knížky a jak pokračovat dále). 

Př esta vka MgA. Eva Bublová:  
Veřejná konzultace s komentářem. 

Metodičke   
konžultače 

7. ledna       
2017 

PhDr. Ludvík Běťák:  
O trémě a rozvoji zdravé sebedůvěry při interpretačním výkonu. (O 
problematice trémy u dětí s významným českým psychologem,  teorie a praxe). 

Př esta vka prof. František Novotný:  
Seminář uměleckého růstu osobnosti žáka II. 

Metodičke   
konžultače 

11. u nořa      
2017 

Václav Horák:  
Cesta k úspěchu při vyučování malého instrumentalisty (Obecné moderní 
principy pro vyučování hry na všechny smyčcové nástroje vycházející z nově 
představené violoncellové školy). 

Př esta vka MgA. Jan Dalecký:  
Seminář improvizace na smyčcový nástroj I. (Doporučena účast s 
vlastním nástrojem). 

Metodičke   
konžultače 

4. bř ežna   
2017                                                                                                                

Helen Brunner (Velká Británie):  
Suzukiho metoda  v praxi (Praktické  představení metody a žáků Suzukiho 
studia Praha). 

Př esta vka Helen Brunner (Velká Británie):  
Veřejná konzultace s komentářem. 

Metodičke   
konžultače 

8. dubna  
2017 

MgA. Eva Bublová:  
Od Houslových knížek k výměnám poloh - k výměnám poloh i bez 
Houslových knížek II.  

Př esta vka MgA. Jiří Besperát:  
Seminář uměleckého růstu osobnosti žáka III. 

Metodičke   
konžultače 

13.  kve tna 
2017                                                                              

prof. Jerry Horner(USA):  
Příprava žáka pro uplatnění v komorním souboru.  (Výuka komorní hry a 
vedení komorních souborů). 

Př esta vka MgA. Jan Dalecký:  
Seminář improvizace na smyčcový nástroj II. (Doporučena účast s 
vlastním nástrojem). 

Metodičke   
konžultače 

 Akreditovaná vzdělávací instituce Konzervatoř Brno nabízí opět učitelům smyčcových nástrojů ZUŠ a SUŠ, ale i všem zájemcům o hlubší poznání tajů a 

krásy smyčcových nástrojů vzdělávací kurzy Smyčcové soboty, jejichž kvalita je podepřena  mnohaletou úspěšnou tradicí konání tohoto  vzdělávacího cyklu. 

 Přednášky se zaměřují na představení moderních trendů výuky hry na smyčcové nástroje  doma i v zahraničí v podaní předních pedagogů. 

 Veřejné konzultace se těsně dotýkají vyučovací praxe. Lektoři v nich předvedou na začínajících a mírně pokročilých instrumentalistech způsob své práce a 

v následném komentáři osvětlí východiska a důvody svých postupů a názorů (E. Bublová, H. Brunner). Důležitou součástí zůstávají tradiční speciální 

metodické konzultace u pedagogů brněnské konzervatoře. 

 Seminář uměleckého růstu osobnosti žáka se zaměřuje na vlastní podstatu hry na hudební nástroje, kterou je vyjádření hudebního obsahu. Přednášející 

poodhalí podněty, které ho osobně výrazně obohatily na jeho vlastní umělecké cestě, a mohou tak být inspirací také pro pedagogy při práci na uměleckém 

rozvoji jejich žáků, ve všech stupních vývoje.  

 Seminář improvizace na smyčcový nástroj přináší často velmi opomíjenou součást hry, kterou je schopnost improvizace a rozvoj hudební představivosti. 

 Violoncellisté se seznámí pod vedením lektora Václava Horáka s jeho novým přístupem k výuce začátečníků hry na violoncello a jeho nová violoncellová 

škola. Přednášky doplňují veřejné konzultace u  Mgr. Miroslava Zichy. 

 Kontrabasisté se při veřejných konzultacích lektora Mgr. Martina Šranka mohou seznámit s trendy současné výuky na tento nástroj. 

Nové přístupy k výuce hry na smyčcové nástroje v kontextu tradice u nás i v zahraničí. 


