
Akreditovaná vzdělávací instituce 

Konzervatoř Brno 

si Vás dovoluje pozvat na 

 

Smyčcové  

soboty 
2018/2019 

 

 
Moderní pohled  

na výuku 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“ 

 

26. 8. — 1. 9. 2018 

 

Informace a přihlášky na: 

www.konzervatorbrno.eu 

Termíny smyčcových sobot  

a  konzultací : 

22. 9. 2018                      23. 2. 2019 

20. 10. 2018                    16. 3. 2019 

1. 12. 2018                      13. 4. 2019 

12. 1. 2019           

Soutěž pro hráče na smyčcové nástroje 

Klasicismus a smyčcové nástroje 

 – kategorie JUNIOR pro žáky ZUŠ 

17.  3.  2019 
Podrobné informace a podmínky budou  

zveřejněny v rubrikách Akce/soutěže na: 

www.konzervatorbrno.eu  
 

 
Kalendář akcí  
Smyčcového oddělení  
Konzervatoře Brno 2018/2019 

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 2018 

daňový doklad k proplacení. 

Organizační a umělecké záležitosti: 

MgA. Štěpán Graffe, mobil:  702 095 301 

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

Přihláška - Smyčcové soboty 2018 - 2019 

Nástroj ………………………………………………………….. 

Jméno …………………………………………………………… 

Příjmení ………………………………………………………… 

Datum narození …………………………………………….. 

Kontakt na plátce 

Telefon ………………………………………………………………………... 

E mail …………………………………………………………………………... 

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

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

…………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………...…………………. 

Podpis………………………………………………………………………….. 

   

Hradí           zaměstnavatel, anebo                 účastník 

(Zaškrtněte podle výběru)      



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

22. září  

2018 

Zdenka Tomková: Výuka  malého houslisty a uplatnění  v sólové i komorní praxi. 

O vývoji houslové metodiky  a přístupu k výuce z pohledu vlastní mnohaleté a úspěšné vyučova-
cí praxe  paní  Z. Tomkové. 

Př está vká MgA. Gabriela Tardonová: Seminář  

základů dirigování a vedení žákovského 
orchestru I. 

Metodicko- 

konzultác ní    

seminá ř e 

20. října  

2018 

Pavla Žílová: Váša Příhoda,  opomíjená legenda minulého století   

a česká houslová škola. 

O české houslové škole a osobnosti  Váši Příhody s  předsedkyní Institutu Váši Příhody. 

Př está vká MgA. Gabriela Tardonová: Seminář  

základů dirigování a vedení žákovského 
orchestru II. 

Metodicko- 

konzultác ní    

seminá ř e 

1. prosince  

2018 

MUDr. Robert Kulísek, Ph.D.: Děti a dospívající se specifickými výukovými požadavky, 
varianty přístupu  při výuce  na  hudební nástroje. 

Seznámení s možnostmi optimálního přístupu k žákům s vybranými vývojovými a emočními 
poruchami v dětství a dospívání s renomovaným psychiatrem a terapeutem. 

Př está vká MgA. Gabriela Tardonová: Seminář  

základů dirigování a vedení žákovského 
orchestru III. 

Metodicko- 

konzultác ní    

seminá ř e 

12. ledna   

2019 

Mgr. Kamila Vorlová: Pohybová harmonie nejen se smyčcovým nástrojem. 

Jak předcházet  potížím plynoucím z  jednostranné pohybové zátěže, přednáška, cvičení, práce 
ve skupinách. 

Př está vká MgA. Jan Řezníček:  Seminář komorní  

hudby I.  

Veřejná konzultace s komentářem s violistou 
Janáčkova kvarteta. 

Metodicko- 

konzultác ní    

seminá ř e 

16. února   

2019 

Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.:  Tance v hudbě 17. a 18. století. 

Suita je vedle sonáty a koncertu třetím nejvýznamnějším druhem instrumentální hudby v 17. a 
18. století.  Přednáška se zaměřuje na představení typů tanců, jejich charakteristiku s akcen-
tem na interpretační praxi smyčcových nástrojů a uplatnění při výuce. 

Př está vká MgA. Richard Kružík: Seminář komorní  

hudby II. 

Veřejná konzultace s komentářem se sekundis-
tou Janáčkova kvarteta. 

Metodicko- 

konzultác ní    

seminá ř e 

16. března   

2019                                                                                                              

Tuula Sivula Vacek : Efektivní metodické přístupy k výuce malých dětí. 

Metodika výuky houslové hry se zaměřením na rozvoj malých dětí s  finskou pedagožkou, která 
působí  již 20 let  v České republice. 

Př está vká Interpretační seminář 

Vystoupení žáků s následnou besedou o umě-
leckém výkonu a veřejnou konzultací pod ve-
dením MgA. Štěpána Graffe. 

Metodicko- 

konzultác ní    

seminá ř e 

13. dubna  

2019 

MgA. Veronika Machander, Bc. Jan Machander: Od Zoltána Kodályho po Gézu Szilvaye 
aneb ugrofinská stopa ve výuce hry na smyčcové nástroje.  

Interaktivní dílna v níž si účastníci budou moci spolu s dětmi vyzkoušet některé techniky a po-
stupy při práci se skupinou začátečníků se zaměřením na nácvik rytmů a intonace. Účast dopo-
ručena s vlastním nástrojem. 

Př está vká Interpertační seminář 

Vystoupení žáků s následnou besedou o umě-
leckém výkonu a veřejnou konzultací pod ve-
dením MgA. Štěpána Graffe. 

Metodicko- 

konzultác ní    

seminá ř e 

Akreditovaná vzdělávací instituce Konzervatoř Brno nabízí učitelům smyčcových nástrojů ZUŠ a SUŠ, ale i všem zájemcům o hlubší poznání krásy smyčcových 
nástrojů vzdělávací kurzy Smyčcové soboty (vzdělávací program akreditovaný MŠMT pro DVPP), jejichž kvalita je podepřena  mnohaletou úspěšnou tradicí konání tohoto  

vzdělávacího cyklu. 

Přednášky se v letošním ročníku zaměřují na představení moderních trendů výuky hry na smyčcové nástroje  doma i v zahraničí v podaní předních pedagogů, psychologii, 
poučenou interpretaci, interpretační historii a fyziologii, nutnou k předcházení problémům plynoucím z jednostranné pohybové zátěže při hře na smyčcové nástroje.. 

Masterclass jsou v letošním roce zaměřeny na výuku komorní hudby. Lektoři v nich předvedou způsob své práce a v následném komentáři osvětlí východiska a důvody 
svých postupů a názorů. Tradiční součástí Smyčcových sobot jsou oblíbené speciální metodicko-konzultační semináře pod vedením jednotlivých pedagogů smyčcového 
oddělení brněnské konzervatoře. 

Seminář základů dirigování je zaměřen na problematiku dirigování a úspěšné vedení žákovských orchestrů v prostředí ZUŠ. 

Interpertační seminář nabízí nově možnost vystoupení žáků, kteří navštěvují Smyčcové soboty se svými pedagogy a následnou veřejnou konzultaci výkonu.  

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

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

Moderní pohled na výuku hry na smyčcové nástroje. 


