
Akreditovaná vzdělávací instituce 

Konzervatoř Brno 

si Vás dovoluje pozvat na 

 

Smyčcové  

soboty 
2019/2020 

 

 
Motivace  

a inspirace při hře 

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 215674 

Brněnské smyčcové kurzy 
„Radostně se smyčcem- 

prázdninové rozehrávání“ 

 

25. 8. — 31. 8. 2019 

 

Informace a přihlášky na: 

www.konzervatorbrno.eu/kurzybrno 

      Netradiční hudební večery 

Festival při letních  

Brněnských smyčcových kurzech 

26. 8. — 31. 8. 2019 

Program festivalu na: 

www.konzervatorbrno.eu/kurzybrno 

 
Termíny smyčcových sobot  

a  konzultací : 
  

21. 9.  2019                 11.1. 2020 
19. 10. 2019                8.  2. 2020 
16. 11. 2019                14. 3. 2020 
                                    18. 4. 2020 

 

 
Kalendář akcí  
Smyčcového oddělení  
Konzervatoře Brno 2019/2020 

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 3 700 Kč 

Cena jedné Smyčcové soboty je 800 Kč 

Na základě Vaší přihlášky Vám bude zaslán v září 2019 

daňový doklad k proplacení. 

Organizační a umělecké záležitosti: 

MgA. Štěpán Graffe, mobil:  702 095 301 

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

Přihláška - Smyčcové soboty 2019 - 2020 

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 

21. září  

2019 

Sobota s Evou Bublovou. 

Přednáška:  Motivace a inspirace při práci s dětmi  

Práce s  dětmi při výuce   po umělecké i technické stránce a motivace pro domácí přípravu. 

Př esta vka Veřejná  masterclass 

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

Metodičko- 

konžultač ní    

semina ř e 

19. říjen 

2019 

Marta Bystroňová:  První krůčky malého houslisty  

Zvládání základních principů hry na housle a pěstování správných návyků od prvního kontaktu 
s nástrojem. 

Př esta vka Pavel Kyncl: Akustika 

Problematika akustických zákonitostí , teorie a 
praxe pohledem aktivního hudebníka a pedago-
ga. 

Metodičko- 

konžultač ní    

semina ř e 

16. listopad 

2019 

Sobota  s Janou Hrabaňovou. 

Přednáška:  Metoda mateřského jazyka  

Principy Suzukiho metody a využití v praktické výuce. 

Př esta vka Veřejná  masterclass 

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

Metodičko- 

konžultač ní    

semina ř e 

11.  leden  

2020 

Jitka Medová: Základy ergonomie  

a autorehabilitace pro hráče na smyčcové nástroje. 

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

Př esta vka Interpretační seminář 

Vystoupení žáků s následnou besedou o umělec-
kém výkonu pod  vedením  Štěpána Graffe. 

Metodičko- 

konžultač ní    

semina ř e 

8. únor  

2020 

Sobota s Tomášem Borošem. 

Přednáška:  „Skladačky“ – modely elementární improvizace a kompozice  

Využití unikátního systému, který boří strach z improvizace , představení publikace 
„Skladačky“  a využití při výuce na smyčcové nástroje a v souborové hře. 

Př esta vka Improvizační seminář 

Kreativní dílna hudební improvizace, kde autor 
publikace „Skladačky“ představí výuku v praxi. 

Metodičko- 

konžultač ní    

semina ř e 

14. březen  

2020                                                                                                            

Sobota  s Bohuslavem Matouškem. 

Přednáška: B. Martinů a jeho tvorba pro housle 

O díle Bohuslava Martinů s významným českým  houslistou a pedagogem, který uskutečnil prv-
ní soubornou nahrávku Martinů díla pro housle. 

Př esta vka Veřejná  masterclass s tvorbou B. Martinů 

Předvedení praktické výuky s důrazem na inter-
pretaci díla B. Martinů, komentář, beseda. 

Metodičko- 

konžultač ní    

semina ř e 

18. duben  

2020 

Václav Horák: O hudební představě  

Obsah a význam pojmu „hudební představa,“ jakožto základu rozvoje hráče na smyčcové ná-
stroje. 

 

Př esta vka Interpretační seminář 

Vystoupení žáků s následnou besedou o umělec-
kém výkonu pod  vedením  Štěpána Graffe. 

Metodičko- 

konžultač ní    

semina 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, jejichž kvalita je podepřena  mnohaletou úspěšnou tradicí konání tohoto  vzdělávacího cyklu. 

V rámci bohatého programu letošního ročníku prezentují své  interpretační pohledy, pedagogické a metodické zkušenosti přední české a slovenské 

osobnosti. Housloví pedagogové Eva Bublová, Marta Bystroňová, Jana Hrabaňová, Bohuslav Matoušek, violoncellista Václav Horák. Výrazným 
obohacením bude den s pedagogem a hudebním skladatelem Tomášem Borošem, který představí svůj systém výuky improvizace a jeho využití v praxi. 

Problematiku předcházení potížím plynoucím z jednostranné pohybové zátěže při hře na smyčcové nástroje doplní přednáška fyzioterapeutky Jitky 

Medové, hrající rovněž na housle. Problematiku akustických zákonitostí z pohledu hudebníka a pedagoga představí Pavel Kyncl. 

Interpertační seminář nabídne opět možnost vystoupení žáků, kteří navštěvují Smyčcové soboty se svými pedagogy a následnou veřejnou besedu o 
uměleckém výkonu. Účastníci cyklu mají možnost využívat se svými žáky metodicko-konzultační semináře pod vedením jednotlivých pedagogů 

smyčcového oddělení brněnské konzervatoře v oboru hra na housle a hra na violu. 

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

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

Motivace a inspirace při hře na smyčcové nástroje. 


