
 

Organizace kurzů 

_______________________ 
 

Vedoucí kurzů: 
Eva Horáková  

oddělení klávesových nástrojů 

Konzervatoř Brno 

Informace, organizace:  

eva.horakova@konzervator.eu 

+420 732 231 317  

_______________________ 
 

Lektoři klavírní hry 
 

Lektory kurzů jsou pedagogové oddělení 

klávesových nástrojů na Konzervatoři Brno 

s odbornými zkušenostmi a v současnosti nebo v 

minulosti koncertně činní pianisté. 
 

Aslamas Inna 

Bialasová Renata 

Doležel Ladislav 

Fišl Martin  

Horáková Eva 

Reiffersová Pavla 

Střítecká Krista 

Znamenáčková Kristýna 
 

E-maily lektorů / pedagogů konzervatoře: 

jmeno.prijmeni@konzervator.eu 

_______________________ 

 

Lektorka sborového zpěvu 

Natalia Chirilenco 
 

Brněnské klavírní kurzy 2019 

„Prázdninové rozehrávání“ 
Konzervatoř Brno, 

Neděle 25. 8. až sobota 31. 8. 2019 

_______________________
Kurzy probíhají v prostorách Konzervatoře Brno. 

Jsou  určeny  mladým  klavíristům  všech věkových 

a výkonnostních kategorií, budoucím profesionálům 

i nadšeným amatérům. Cílem je též nastartování 

zájmu žáků před začátkem školního roku.  
Aktivní účastník – má nárok na účast v celém 

programu kurzů včetně individuálních klavírních 

lekcí.   
Rekreační účastník – má nárok na účast v celém 

programu kurzů bez individuálních klavírních lekcí.  
Doprovod – upozorňujeme, že za nezletilé účastníky 

nemohou organizátoři přebírat zodpovědnost, proto 

je potřebný dospělý doprovod, může to být též 

rekreační účastník. Doprovod má nárok na návštěvu 

čtyř akcí festivalu. 
Na prázdninové kurzy může být navázáno ve 

školním roce konzultacemi při Klavírních sobotách 

nebo účastí v Kurzech mladých talentů – vše najdete 

na www.konzervatorbrno.eu. 

Náplň „Prázdninového rozehrávání“:  

 Individuální klavírní lekce pod vedením 

odborného lektora – pedagoga konzervatoře 

 Sborový zpěv jako důležitá součást školení 

hudebníka - instrumentalisty  

 Vycházka za zajímavostmi města Brna 

 Lekce cvičení „Jóga pro hudebníky“ 

 Festival „Čtyři setkání s hudbou 2019“ – dva 

večerní koncerty, odpolední výukový 

seminář spojený s besedou  a závěrečný 

koncert účastníků. 
Informace hledejte též na www.konzervatorbrno.eu 

_______________________ 
 
 

 

 

Program (změna programu a rozvrhu vyhrazena) 

_______________________ 
25. srpna 2019   
od 17.00              - registrace účastníků 

18.00                   - zahájení kurzů, domluva rozvrhu  

26. srpna až 30. srpna 2019  

Během dne individuální klavírní lekce dle rozvrhu   

dopoledne            - sborový zpěv 

odpoledne, večer - společné aktivity včetně akcí v rámci 
                             festivalu ,,Čtyři setkání s hudbou 2019“  

31. srpna 2019  

11.00                    - závěrečný koncert účastníků v rámci 

                              festivalu ,,Čtyři setkání s hudbou 2019“ 

  

 ____________zde odstřihnout_____________ 
 

 

Přihláška – Brněnské klavírní kurzy 2019 
„Prázdninové rozehrávání“ 

 

* = povinné údaje, bez čitelného vyplnění 

nemůžeme přihlášku přijmout 
 

* Příjmení.….................................................................................. 
 

* Jméno........................................................................................... 
 

* Přesná adresa včetně PSČ........................................................... 
 

………………………………………………………………….... 
 

* Dat. nar...................................... * tel.…………………………. 
 

* Kontaktní e-mail.......................................................................... 
 

* Při platbě školou / zaměstnavatelem uveďte IČO 
 

………………………...…….…………………………………… 

* Škola a pedagog (vyplňuje aktivní účastník)  
 

………………….………………………………………………... 
 

………………................................................................................ 
 

*Datum, podpis.....................................,,,,...................................... 

Při nezletilosti účastníka podpis zákonného zástupce: 
 

………………………………………………………………..…………  

Uchazeč (zákonný zástupce) podpisem na přihlášce vyslovuje souhlas 
s použitím osobních údajů, fotografií a videozáznamů z kurzů pro jejich 

zajištění a propagaci. 

 

mailto:eva.horakova@konzervator.eu
http://www.konzervatorbrno.eu/
http://www.konzervatorbrno.eu/


Přihlášku vyplňte a pošlete, prosím, co nejdříve na:  

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

Brno, nebo na: eva.horakova@konzervator.eu. 

Poté obdržíte fakturu, po zaplacení je přihláška definitivně 

přijata a pošleme další informace. Termín pro uzávěrku 

přihlášek:  14. červen 2019 (prosím o dodržení). 

Fakturace: marie.honkova@konzervator.eu,  
 

Cena kurzovného (její součástí je organizační poplatek): 
 

Aktivní účastník (viz 

předchozí strana) 
2900 Kč Platba je součástí 

přihlášky 

Aktivní účastník – klavírní 

výuka v cizí řeči 

3500 Kč Platba je součástí 

přihlášky 

Rekreační účastník (viz 

předchozí strana) 
1500 Kč Platba je součástí 

přihlášky 

Doprovod (viz předchozí 

strana) 
  600 Kč Platba je součástí 

přihlášky 
  

 

_____________zde odstřihnout_____________ 
 

* = povinné údaje, bez čitelného vyplnění 

nemůžeme přihlášku přijmout! 

Přihlašuji se jako účastník (zatrhněte, škrtněte):  

*aktivní      *aktivní - cizí jazyk     *rekreační       *doprovod  

Dále objednávám:      

… ubytování s polopenzí v hotelu Amphone (4lůžk. pokoje bez     

     služeb, snídaně a obědy, platba při nástupu)             *3000 Kč 

(V hotelu Amphone si můžete objednat jen obědy, a to do 

20.6.2019 na reception@amphone.cz. Poté obdržíte fakturu. 

Závazná a nevratná objednávka, 1 oběd = 100 Kč.)      

*Aktivní účastník – klavírní pedagog, ke kterému se hlásím  

(z kapacitních důvodů může být zařazen/a k jinému lektorovi) 
 

……………………………………………………………………..………...…….. 

*Aktivní účastník – repertoár ke studiu – v krajním případě 

možno dojednat nejpozději do konce června 2019 

(jméno skladatele, název skladby, cyklu, eventuálně částí, vět) 

 

……………….……………………………………………...……………. 

 

…………………….……………………………………...………………. 

 

…………………….………………………………………...……………. 

 

……………………….………………………………………...…………. 

 

* Doprovod – uveďte, ke kterému aktivnímu účastníkovi 

 
……………………………………………………….…………………… 

 

 
 

Vzdělávací instituce Konzervatoř Brno 

pořádá od roku 2004 vzdělávací cykly 

Klavírní soboty 
především pro učitele klavíru.  

Informace: inna.aslamas@konzervator.eu 

www.konzervatorbrno.eu 
 

V termínech Klavírních sobot nabízíme 

Dny otevřených dveří – 
možnost konzultačních lekcí pro všechny zájemce.  

E-maily klavírních pedagogů konzervatoře: 

jmeno.prijmeni@konzervator.eu 

_____________________________ 
 

Konzervatoř Brno nabízí též 

Kurzy pro mladé talenty 
se zájmem o profesionální nebo poloprofesionální hudební 

kariéru ve věku 12-20 roků. 

pavel.bures@konzervator.eu, www.konzervatorbrno.eu,  

_____________________________ 
 

Brněnská klavírní soutěž 
V letech 2009, 2011, 2013, 2015 a 2017  

proběhlo 5 ročníků soutěže 
 

Pořadatel: spolek  ARETE 
Spolupořadatel: Konzervatoř Brno 

Informace, výsledky, historie 

na www.aretebrno.eu nebo www.konzervatorbrno.eu 

_____________________________ 
 

4. března 2019 uspořádal spolek ARETE 

12. ročník projektu 

Brněnské klavírní mládí 
Každoroční slavnostní společný koncert žáků  

brněnských základních uměleckých škol a Konzervatoře 

Brno se opět konal v Besedním domě v Brně. 

Vystoupilo na něm šestnáct účinkujících z brněnských 

ZUŠ a čtyři studenti konzervatoře. 

www.aretebrno.eu  

 
 

            

_______________________ 
 

Brněnské 

klavírní kurzy 2019 
 

„Prázdninové rozehrávání“ 
 

25. srpen až 31. srpen 2019 

_______________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Konzervatoř Brno 

Česká republika 
tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno 

www.konzervatorbrno.eu   
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