
Akreditovaná vzdělávací instituce 

Konzervatoř Brno 

si Vás dovoluje pozvat na 

 

Smyčcové  

soboty 
2017/2018 

 

Vzdělávací program akreditovaný 

MŠMT pro DVPP  

 
Komplexní moderní  

přístup k výuce hry 

na smyčcové nástroje. 

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“ 

 

27. 8. — 2. 9. 2017 

 

Informace a přihlášky na: 

www.kurzybrno.wz.cz 

Termíny smyčcových sobot  

a  konzultací : 

23. 9. 2017       17. 2. 2018 

21. 10. 2017        10 3. 2018 

2. 12. 2017        14 4. 2018 

13. 1. 2018          12. 5. 2018* 

* pouze možnost konzultací 

Soutěž pro hráče na smyčcové nástroje 

Klasicismus a smyčcové nástroje 

 – kategorie JUNIOR pro žáky ZUŠ 

11.  3.  2018 
Podrobné informace a podmínky budou  

zveřejněny v rubrikách Akce/soutěže na: 

www.konzervatorbrno.eu  
 

 
Kalendář akcí  
Smyčcového oddělení  
Konzervatoře Brno 2017/2018 

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 

Cena jedné Smyčcové soboty je 800 Kč 

Na základě Vaší přihlášky Vám bude zaslán v září 2017 

daňový doklad k proplacení. 

Organizační a umělecké záležitosti: 

MgA. Štěpán Graffe, mobil:  702 095 301 

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

Přihláška - Smyčcové soboty 2017 - 2018 

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 i-
tí m osobní čh u daju  přo administřači a ořganižači vžde la va ní . 

Hradí           zaměstnavatel, anebo                 účastník 

(Zaškrtněte podle výběru)      



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

23. září  

2017 

PhDr. Ludvík Běťák: Vnitřní kritik a co s ním. 

O problematice posuzování uměleckého výkonu, zdravý kritický pohled, budování sebedůvěry a 
zvládnutí náročné situace spojené s interpretačním výkonem s předním českým psychologem. 

Př esta vka MgA. Jiří Pospíchal: Masterclass 

Předvedení praktické výuky, práce s žákem, 
komentář, beseda. 

Metodičko- 

konžultač ní    

semina ř e 

21. října  

2017 

MgA. Lucie Sedláková-Hůlová: Jak uplatňovat principy barokní a klasicistní interpreta-
ce při hře na moderní nástroje při výuce na základních uměleckých školách.  

Praktické ukázky studia repertoáru s výbornou českou houslistkou. 

Př esta vka Bc. Bronislav Bursík: Historie a vývoj 
smyčcových nástrojů z pohledu houslaře. 

Historie houslařství v Itálii, Francii, Německu 
se zvláštním akcentem na rozvoj houslařství v 
Čechách a na Moravě. 

Metodičko- 

konžultač ní    

semina ř e 

2. prosince  

2017 

Mgr. Kamila Vorlová: Harmonie těla = pohybová harmonie se smyčcovým nástrojem. 

Minimalizace a předcházení potíží plynoucích z jednostranné pohybové zátěže vznikající při hře 
na smyčcové nástroje s renomovanou fyzioterapeutkou. 

Př esta vka Mgr. Pavel Suk: Masterclass 

Předvedení praktické výuky, práce s žákem, 
komentář, beseda. 

Metodičko- 

konžultač ní    

semina ř e 

13. ledna   

2018 

MgA. Štěpán Graffe: Úspěšná příprava mladého houslisty pro studium na konzervatoři. 

Praktické ukázky, studium repertoáru, výuková praxe. 

Př esta vka MgA. Richard Kružík Masterclass 

Předvedení praktické výuky, práce s žákem, 
komentář, beseda. 

Metodičko- 

konžultač ní    

semina ř e 

17. února   

2018 

MgA. Jana Hrabaňová: O výuce japonskou Suzukiho metodou v Čechách. 

Zakladatelka české sekce Suzukiho asociace se zaměřuje na seznámení s možnostmi výuky dětí 
japonskou metodou v prostředí České republiky. 

Př esta vka Mgr. Jiří Novotný: Masterclass 

Předvedení praktické výuky, práce s žákem, 
komentář, beseda. 

Metodičko- 

konžultač ní    

semina ř e 

10. března   

2018                                                                                                               

MgA. Jiří Bárta: Johann Sebastian Bach, poučená versus klasicko-romantická interpre-
tace. 

Interpretační praxe s významným českým sólistou. 

Př esta vka MgA. Jiří  Bárta: Masterclass 

Předvedení praktické výuky, práce s žákem, 
komentář, beseda. 

Metodičko- 

konžultač ní    

semina ř e 

14. dubna  

2018 

Mgr. Zdeňka Pelikánová: Kató Havas a její Nový přístup k houslové hře. 

Jak uvolnit energii při interpretačním výkonu do služeb hudební imaginace. 

Př esta vka Bc. Bronislav Bursík:  Seminář houslař-
ství. 

Správná a funkční údržba smyčcových nástro-
jů 

Metodičko- 

konžultač ní    

semina ř e 

 

 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, dále také 
na psychologii a poučenou interpretaci. 

 Masterclass 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. Tradiční součástí zůstávají tradiční speciální metodicko-konzultační 

semináře u pedagogů brněnské konzervatoře. 

 Seminář houslařství pod vedením mistra houslaře seznámí s dovednostmi a znalostmi nutnými ke správné a funkční údržbě smyčcových nástrojů. 

 Violoncellisté absolvují metodicko-konzultační semináře pod vedením lektora Václava Horáka a Mgr. Miroslava Zichy. 

 Kontrabasisté se na metodicko-konzultační seminářích pod vedením lektora Mgr. Martina Šranka mohou seznámit s trendy současné výuky. 

Komplexní moderní přístup k výuce hry na smyčcové nástroje. 


