
 
 
 
  

 

  
 

Lektoři:  renomovaní pedagogové a výkonní umělci 
 

Cíl:      rozšíření nástrojových i hudebně teoretických dovedností a znalostí, příprava na další studium v oboru 
 

Obory:  KLAVÍR* HOUSLE* FLÉTNA* LESNÍ ROH**  BICÍ NÁSTROJE*  
 VARHANY* VIOLA**  KLARINET** TRUBKA* KYTARA* 
 SKLADBA* VIOLONCELLO** HOBOJ** TROMBON**  AKORDEON* 
 DIRIGOVÁNÍ* KONTRABAS** FAGOT**  TUBA** CIMBÁL* 
  HARFA** ZOBCOVÁ FLÉTNA*  SAXOFON* ZPĚV* 
Podmínka přijetí:  pro omezený počet míst musí každý uchazeč projít výběrovou přehrávkou/předzpíváním, 
která se bude konat v polovině června 2018 na Konzervatoři Brno. Všichni přihlášení budou o termínu 
jejich předehrávky/předzpívání informováni mailem na adresu zadanou v přihlášce  (termín bude případně 
možné dohodnout individuálně v rámci příslušného oddělení.)  Zpěváci si připraví 1 lidovou a 1 umělou píseň. 
 

Varianty účasti a ceny: 

Účastníci konající ve šk. roce 2018/19 povinnou školní docházku obory označené * obory označené** 

Celoroční kurz   (16 hodin hlavního oboru + 8 hodin hudební teorie) 5500,- Kč 3500,- Kč 

Pololetní kurz   (8 hodin hlavního oboru + 4 hodiny hudební teorie) 2800,- Kč 2300,-Kč  

Účastníci do 20 let s ukončenou povinnou školní docházkou všechny obory  

Celoroční kurz   (16 hodin hlavního oboru + 8 hodin hudební teorie) 6000,- Kč  

Pololetní kurz   (8 hodin hlavního oboru + 4 hodiny hudební teorie) 3100,- Kč  

Přihlášky posílejte na adresu Konzervatoř Brno, tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno  

nejpozději do 3. června 2018.  

Na obálce uveďte „KMT“     kontaktní osoba: pavel.bures@konzervator.eu 
Aktuální informace o Kurzech pro mladé talenty najdete na www.konzervator.eu 

 

Přihláška do Kurzů pro mladé talenty 2018/19 

jméno a příjmení:  …………………………………………………………………   obor:………………………………………………………… 

měsíc a rok narození:  …………………      rok povinné šk. docházky ve šk. roce 2018/19*:   1  2  3  4  5  6  7  8  9        

trvalé bydliště:…………………………………………………………………………....……   typ kurzu*:    celoroční       pololetní 

kontaktní email  ………………………………… ………….. kontaktní telefon:  …………………………………………………………… 

poznámky / přání: …………………………………………………………………………………………………………………………............... 

Závazně přihlašuji uvedeného uchazeče/ku do KMT 2018/19 a prohlašuji, že všechny uvedené údaje, zejména rok PŠD jsou pravdivé.  

 

datum: ……………………     podpis uchazeče nebo zákonného zástupce   ………………………………………………………… 

*zakroužkujte prosím 

Konzervatoř Brno, tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno          www.konzervatorbrno.eu  

 

pořádá ve školním roce 2018/19 

ve věku 12-20 let 

 

http://www.konzervatorbrno.eu/

