
 

Přihlášku zašlete nejlépe do 10. září 2019 na e-mail: 

soboty.zpev@konzervator.eu 

a/nebo na adresu: 

Konzervatoř Brno 

Mgr. Petr Julíček     

tř. Kpt. Jaroše 45,  

662 54 Brno 

Cena vzdělávacího programu je 3 300 Kč. Po přihlášení Vám 

bude zaslána faktura k proplacení.  

 

PŘIHLÁŠKA  NA PĚVECKÉ SEMINÁŘE 2019/2020 

ÚČASTNÍK  - TITUL: 

JMÉNO:  

PŘÍJMENÍ: 

DATUM NAROZENÍ: 

MOBIL: 

E-MAIL: 

PLÁTCE JE ZAMĚSTNAVATEL          NEBO ÚČASTNÍK     

 

(Zaškrtněte podle výběru jednu možnost) 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA PLÁTCE 

TELEFON: 

MOBIL:  

E-MAIL:  

IČO ZAMĚSTNAVATELE ANEBO ADRESA SAMOPLÁTCE: 

 

 

 

PODPIS: …………...................................................... 

 

 

Vážení kolegové, milí přátelé, 

pěvecké oddělení brněnské konzervatoře v letošním 

roce nabízí další vzdělávací program určený pedagogům 

zpěvu základních, středních a vyšších odborných škol  

a konzervatoří.  

 

Název vzdělávacího programu: 

Současné pěvecké metody v souvislosti s 

historií pěveckého umění II. 

Vzdělávací program navazuje na předchozí vzdělávací 

programy, letos s ještě bohatší nabídkou praktických 

ukázek. Naše pozvání přijala sopranistka Natalia 

Romanová, uznávaná operní pěvkyně i pedagog. 

Současnou sborovou problematikou se budou zabývat 

MgA. Eva Kalousková a MgA. Katarína Duchoňová, 

Ph.D. Navážeme na již uskutečněné semináře s Mgr. 

Lubomírem Pelechem, tentokrát na téma metody 

výuky. MgA. Martin Franze představí pěveckou 

literaturu současnosti a program na úpravu notového 

materiálu. Praktickou částí seminářů bude hlasově-

pohybový workshop s Mgr. art. Dominikou Donigou. 

Oslovili jsme rovněž Mgr. art. Ivanu Rusko, mladou 

sólistku operního souboru v Kolíně nad Rýnem 

s inspirativním průběhem pěvecké kariéry.   

Místo konání 

Konzervatoř Brno, tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno 

Termín  

Celkem 19 vyučovacích hodin rozdělených do 3 dnů: 

12.10.2019,                25.1.2020,                   25.4.2020  

Vzdělávací program byl podán k akreditaci ke komisi 

zasedající 14.6.2019. Pokud nebude akreditován, 

přihlášku lze stornovat.            

Akreditovaná vzdělávací instituce 

Konzervatoř Brno,  příspěvková organizace 

Konzervatoř Brno, tř. Kpt. Jaroše 45, 
662 54 Brno 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pěvecké semináře 
2019/2020 

 
Kontaktní osoby a údaje 

 
 

Pěvecké oddělení Konzervatoře Brno 

Mgr. Petr Julíček 
petr.julicek@konzervator.eu 

Tel. +420 777 196 731 

 
 

Organizace pěveckých seminářů 
MgA. Lenka Cafourková 

lenka.cafourkova@konzervator.eu 
Tel. +420 732 666 377 

 



 
 

Témata vzdělávacího programu 

 

• Umělec, pedagog  (Natalia Romanová) 

Životní zkušenost uznávané operní pěvkyně a pedagoga 

zpěvu, praktická ukázka s hlasem.  

 

• Všichni společně (MgA. Eva Kalousková a MgA. 

Katarína Duchoňová, Ph.D.) 

Využití nejnovějších metod v oblasti sborového zpěvu. 

Praktické ukázky práce s dětmi.  

 

• Zvládne to každý (MgA. Martin Franze) 

Vyhledávání notového materiálu a možnosti jeho 

následné úpravy. Ukázka jednotlivých kroků. Přehled  

nejnovějších skladeb vydávaných pro zpěv. 

 

• Umělecká dráha - prostředek motivace (Mgr. art. Ivana 

Rusko) 

Osobní pohled na možnosti mladého umělce. Praktické 

předvedení práce s hlasem na modelu.  

 

• Konzultace -  (Mgr. Petr Julíček, MgA. Andrea Široká,  

 MgA. Lenka Cafourková, Daniela Straková-Šedrlová) 

       konzultační hodiny s lektory  

 

• Metody výuky (Mgr. Lubomír Pelech) 

Rozdíly ve skupinové a individuální výuce. Práce s dětmi 

v období puberty a volba vhodných metod, které jsou 

v souladu s respektováním osobnosti žáka. 

 

•      Hlasově-pohybový workshop (Mgr. art. Dominika 

Doniga) 

        Hledání a nalézání vlastního přirozeného hlasu.       

 

 

 

 

Harmonogram pěveckých seminářů  
 
Seminář 1    12.10.2019                          
 
Sborový zpěv I., II.                                             4 hod. 
MgA. Eva Kalousková, MgA. Katarína Duchoňová, Ph.D. 

Umělec, pedagog, člověk                    2 hod.  

Natália Romanová  

Metodický seminář (konzultace)  1 hod. 

Pedagogové pěv. odd. Konzervatoře Brno  

  

Celkem     7 hod. 

 

Seminář 2    25.1.2020                           

Pěvecká literatura současnosti,                      3 hod. 

práce s notovým programem  MgA. Martin Franze 

Umělecká dráha, prostředek motivace        2 hod. 
Mgr. art. Ivana Rusko 
Metodický seminář (konzultace)                    1 hod. 
Pedagogové pěv. odd. Konzervatoře Brno  
     
Celkem     6 hod. 

Seminář 3    25.4.2020                       
 

Metody výuky           3  hod.    
Mgr. Lubomír Pelech 

Hlasově-pohybový workshop  3 hod.  

Mgr. art. Dominika Doniga 

 

Celkem     6 hod. 

 

 

 

 

 

Přednášející lektoři 
 

Natalia Romanová - uznávaná operní pěvkyně 

evropského formátu s dlouholetou koncertní, divadelní, ale 

i pedagogickou zkušeností. (Umělec, pedagog, člověk) 

MgA. Eva Kalousková, MgA. Katarína 

Duchoňová, Ph.D. – sbormistryně s velkými soutěžními 

úspěchy se sbory MIBIDIZO, miniDIZO, Primavera. 

Dirigentská ocenění na mezinár. soutěžích. (Sbor. zpěv I., II.) 

Mgr. Martin Franze -  zpěvák, sbormistr, zakladatel a 

dramaturg mezinár. festivalu  KAMPANILA v Mikulově, 

zakladatel a majitel internetové prodejny Muzia.cz.  
(Pěvecká lit. současnosti, práce s notovým programem) 

Mgr. art. Ivana Rusko – operní i koncertní pěvkyně, 

sólistka operního souboru v Curychu, nyní v Kolíně nad 

Rýnem. V roce 2016 byla zařazena do širší nominace na 

Cenu Thálie. (Umělecká dráha, prostředek motivace) 

Mgr. Lubomír Pelech - lektor, kouč, supervizor, 

psychoterapeut, speciální pedagog, spolutvůrce 

metodického vzdělávání pro NIDV. (Metody výuky) 

Mgr. art. Dominika Doniga – hlasově-pohybový 

pedagog, jazykový kouč, operní i koncertní pěvkyně. 

(Hlasově-pohybový workshop) 

Pedagogové Konzervatoře Brno 

K dispozici budou pedagogové Konzervatoře Brno. Zájemci 

se přihlásí nejpozději týden před konáním prvního 

semináře. (Metodický seminář - konzultace) 

 

 


