
FFeessttiivvaall    NNeettrraaddiiččnníí  hhuuddeebbnníí  vveeččeerryy  
při Brněnských smyčcových kurzech 2020  

  

• 2266..  88..  22002200  

„„ZZ  mmééhhoo  ddoommoovvaa““  

                      
OTAKAR BROUSEK ml. - recitace 

DUO LYRICO/Magdalena a Štěpán Graffe - 
housle  

 
Na programu:  

 Seifert, Suk, Martinů, Zámečník, Feld 
 

Koncert se koná ve spolupráci  
hudebního cyklu VOX IMAGINIS. 

 
•  2277..  88..  22002200    

„„OOzzvvěěnnyy  110000..  vvýýrrooččíí  bbrrnněěnnsskkéé  kkoonnzzeerrvvaattoořřee““  

                       
JANÁČKOVO KVARTETO 

Spoluúčinkuje Graffovo kvarteto 
 

Na programu:  
Dvořák, Mendelssohn 

 

 
• 29..  88..  22002200  

„„BBeeeetthhoovveenn  oossllaavvuujjee  225500……..““ 
 

SMETANOVO TRIO 

 
Na programu:  

Beethoven, Dvořák 
  

 Koncert se koná ve spolupráci  
hudebního festivalu Mladé pódium.      

  
• 30..  88..  22002200  ZZáávvěěrreeččnnýý  kkoonncceerrtt   

 
Orchestr účastníků Brněnských smyčcových 

kurzů řídí Eva Bublová  

Změna  programu  a  termínů  vyhrazena. 

 
Partneři: 

                         

 
       

 

   Přihlášky online a informace: 
 

www.kurzybrno.wz.cz 

E-mail: kurzy.smycce@konzervator.eu  
 
 

Organizace kurzů: 
 

MgA. Štěpán Graffe,  umělecký vedoucí 
Brněnských smyčcových kurzů 

 
E-mail: stepan.graffe@konzervator.eu 

mobil: 702 095 301 
 

 
Informace ohledně přihlášek a ubytování:  

 
Mgr. Miroslav Zicha 

E-mail: miroslav.zicha@konzervator.eu  
 
 

 
Pořadatel: 

 
 Konzervatoř Brno 

tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno  
www.konzervatorbrno.eu  
Telefon - 420 545 215 674  

 
 

 
Konzervatoř Brno,  smyčcové oddělení  

vás zve na 
 

  BB  RR  NN  ĚĚ  NN  SS  KK  ÉÉ    

SS  MM  YY  ČČ  CC  OO  VV  ÉÉ  

KK  UU  RR  ZZ  YY 

 
                               2020/2021 

 

„„RRaaddoossttnněě  ssee  ssmmyyččcceemm  ppoo  cceellýý  rrookk““ 



„„RRaaddoossttnněě  ssee  ssmmyyččcceemm  

――  pprráázzddnniinnoovvéé  rroozzeehhrráávváánníí““ 

 
24. 8.—30. 8. 2020, Konzervatoř Brno 

 
Motto: „Do školy rozehraný a uvolněný“. 

 
    Startovací smyčcové kurzy pro mládež 
zabývající se studiem hry na smyčcový 
nástroj. Kurzy jsou určeny pro žáky všech 
věkových a výkonnostních kategorií, 
pro jejich učitele i rodiče.    
 
Program:  

 
•  IIndividuální konzultace, zaměřené na 
úspěšné rozehrání po prázdninovém 
odpočinku pod vedením pedagogů brněnské 
konzervatoře. 

•  HHra v orchestru nebo v komorních 
souborech pod vedením Evy Bublové. 

•  HHostem a patronem letošních kurzů je 
Smetanovo trio. Masterclass Jana Talicha 
/housle/ a Jana Páleníčka /violoncello/bude 
k pasivní účasti přístupná všem účastníkům. 

•  Návštěva koncertů festivalu Netradiční 
hudební večery. 

•  Relaxační program pro účastníky se 
zaměřením na aktivní odpočinek po cvičení  
a rehabilitační cvičení. 

•  MMožnost metodických konzultací pro 
pedagogy. 

•  SSetkání s mistrem houslařem. 

•  Změna programu vyhrazena vzhledem 
k aktuální epidemiologické situaci! 

 
 
 

Informace: 

 

Kurzy začínají v letošním roce 24. 8. 2020 zahájením 
v 18.00 v sále brněnské konzervatoře (příjezd účastníků         
a registrace od 16.00) a budou zakončeny slavnostním 
závěrečným koncertem 30. 8. 2020 (začátek ve 14.00 hodin). 
Plánovaný přesný denní harmonogram kurzů bude zveřejněn 
na internetu v měsíci červenci. 

 

Typy kurzovného, ubytování a strava: 

 

Aktivní účast 
(konzultace 4x 
45min., rehabilitační 
cvičení 5x 30min., 
orchestr, akce, vstup  
na koncerty)  

 2900 Kč  K platbě 
budete 
vyzváni na 
základě 
vystavené 
faktury. 

Pasivní účast 
(učitelé, doprovod; 
pasivní návštěva 
konzultací  
a koncertů festivalu)  

 600 Kč  K platbě 
budete 
vyzváni na 
základě 
vystavené 
faktury. 

Ubytování  
(obsahuje snídani)  

 2160 Kč*  Platí se při 
nástupu na 
ubytování.  

 *Ubytování je zajištěno na vícelůžkových pokojích v 
Církevním domově mládeže Petrinum, cena zahrnuje snídani. 
Sociální zařízení (WC, koupelna) jsou v jednotlivých patrech 
společné. Na každém patře je malá kuchyňka s vařičem, 
ledničkou, varnou konvicí a mikrovlnkou. 

 

Pedagogické vedení kurzů: 

Hra na housle: 
Jiří Besperát, Štěpán Graffe,  
Magdalena Graffová, Richard Kružík,  
Pavel Kyncl, Jiří Novotný, Jiří Pospíchal, 
Mária Pšenicová, Miloš Vacek, Ivana Víšková, 
Vítězslav Zavadilík 
 
Hra na violu: 
Miroslav Kovář, Emil Machain, Jan Řezníček 
 
Hra na violoncello: 
Věra Bartoníčková, Václav Horák, David Hrubý, 
Břetislav Vybíral, Miroslav Zicha 
 
Hra na kontrabas: 
Prof. Miloslav Jelínek, Martin Šranko 
 
Vedení orchestru (letní kurzy): 
Eva Bublová  

  

„„RRaaddoossttnněě  ssee  ssmmyyččcceemm  

――  ddoo  BBrrnnaa  nnaa  rraadduu““ 

 
2020/2021, Konzervatoř Brno 

 
 
 
 

 Pedagogové Smyčcového oddělení 
Konzervatoře Brno nabízejí žákům, 
učitelům a zájemcům o hru na smyčcové 
nástroje celoroční kurz Průběžné 
konzultace a poradenství „Radostně 
se smyčcem – do Brna na radu.“ Kurz 
si klade za cíl motivovat účastníky ke hře 
na nástroj a pomáhat jim v dosažení ještě 
lepších výsledků. Chce také udržet 
kontinuitu mezi prázdninovými kurzy.  
 
 
Konzultace jsou možné v termínech programu 
Smyčcové soboty 2020/2021 nebo po osobní 
domluvě se zvoleným pedagogem. 

 

 
 
 
• Individuální lekce s pedagogy konzervatoře 
v délce 45´.  
 
• Lekcí a konzultací se mohou účastnit také 
učitelé a rodiče.  
 
 
 
 
Cena konzultace nebo lekce je 400 Kč*. 
 
 * Platby jsou zproštěni žáci navštěvující konzultace se svými učiteli, 

kteří se účastní vzdělávacího cyklu Smyčcové soboty.  


