
Vzdělávací instituce 

Konzervatoř Brno 

si Vás dovoluje pozvat na 

 

Smyčcové  

soboty 
2020/2021 

 

 
Hra na smyčcové nástroje – 

tradice a nové přístupy. 

 

tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno 

 
 

Aktuální informace: 
www.konzervatorbrno.eu 

www.konzervatorbrno.eu/kurzybrno 

Brněnské smyčcové kurzy 
„Radostně se smyčcem- 

prázdninové rozehrávání“ 

Předpokládaný termín: 

23. 8. — 29. 8. 2021 

 

Informace na: 

www.konzervatorbrno.eu/kurzybrno 

        Netradiční hudební večery 

Festival při letních  

Brněnských smyčcových kurzech 

23. 8. — 29. 8. 2021 

Program festivalu na: 

www.konzervatorbrno.eu/kurzybrno 

 
Kontakty:  

 
Konzervatoř Brno 
tr . Kpt. Jaroš e 45,  

662 54 Brno 
IČ O 62 15 72 13 

Telefon :  545 215 674 

 
Kalendář akcí  
Smyčcového oddělení  
Konzervatoře Brno 2020/2021 

Přihlášky zasílejte  naskenované emailem na: 

soboty.smycce@konzervator.eu 

 

Cena celého  cyklu je 3 200 Kč 

Cena jedné Smyčcové soboty je 860 Kč 

 

Na základě Vaší přihlášky Vám bude zaslán v lednu 2021 

daňový doklad k proplacení. 

 

Přihláška - Smyčcové soboty 2020 - 2021 

Nástroj ………………………………………………………….. 

Jméno …………………………………………………………… 

Příjmení ………………………………………………………… 

Datum narození …………………………………………….. 

Kontakt na plátce nebo samoplátce 
Telefon ………………………………………………………………………... 

E mail …………………………………………………………………………... 

IČO zaměstnavatele …………………………………………………….. 

Osobní E mail účastníka……………………………………………….. 

(adresa v případě samoplátce)…..……………………………….. 

……………………………………………………..……………………………… 

 

Podpis………………………………………….. 

  Ú č aštní k švy m podpišem na pr ihla š če vyšlovuje šouhlaš š pouz i-
tí m ošobní čh u daju  pro adminištrači a organizači vzde la va ní . 

Hradí           zaměstnavatel, anebo                 účastník 

(Zaškrtněte podle výběru)      



(Č ašy v pr í pade  prezenč ní  vy uky) 10.00 - 12.30 12.30 - 13.00 13.00 - 14.30 8.00-10.00, 14.30-16.00

5. prosinec

2020

 Prolog Smyčcových sobot: Sobota s Evou Bublovou. 

Etudy pro malé a větší houslisty,  

1. - 4. poloha aneb Houslová knížka 4

Sobota proběhne distanční formou, účastníci obdrží časový harmonogram 

a informace o přihlášení emailem) 

Pr ešta vka Eva Bublová: Masterrclass 

Předvedení praktické výuky, práce s žákem, 
aplikace publikace Houslová knížka 4 , komen-
tář, beseda. 

Metodika 

v praxi. 

Konzultače Brne n-
šky čh šmyč čovy čh 

kurzu . 

9. leden

2021

Adolf Sýkora:  Výuka v praxi aneb houslová dílna 

Metodika, psychologie, praktické ukázky výuky. 

Pr ešta vka Interpretační seminář 

Vystoupení žáků s následnou besedou o umělec-
kém výkonu pod vedením  Štěpána Graffe  
nebo seminář o problematice veřejného vystou-
pení. 

Metodika 

v praxi. 

Konzultače BSK. 

13. únor

2021 

Sobota  s Tomášem Borošem. 

Základy elemetární improvizace . 

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

Pr ešta vka Tomáš Boroš: Improvizační seminář 

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

Metodika 

v praxi. 

Konzultače BSK. 

20. březen

2021

Sobota o poučené interpretaci. 

Lukáš Janko, Jiří Sycha:  Poučená interpretace aneb jak přistupovat 

k známým žákovským koncertům a skladbám 17. a 18. století . 

Interpretace a metodika, teoretické a praktické ukázky. 

Pr ešta vka Lukáš Janko, Jiří Sycha:  Masterrclass 

Předvedení praktické výuky, práce s žákem, 
aplikace principů poučené interpretacev praxi , 
komentář, beseda. 

Metodika 

v praxi. 

Konzultače BSK. 

24. duben

2021

Tuula Sivula-Vacek: Práce s talentovaným žákem 

a efektivní příprava na soutěže. 

Metodika, psychologie, praktické ukázky výuky. 

Pr ešta vka Tomáš Pilař: Seminář houslařství 

O problematice houslařství s předním českým 
mistrem houslařem. 

Metodika 

v praxi. 

Konzultače BSK. 

22. květen

2021                                                                

Ondřej Lébr: PhDr. Josef Micka, jeho pedagogický odkaz 

a osobnostní přesah. 

Pedagogika, metodika, historie  interpretace. 

Pr ešta vka Interpretační seminář 

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

Metodika 

v praxi. 

Konzultače BSK. 

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 programu letošního ročníku prezentují své  interpretační pohledy, pedagogické a metodické zkušenosti přední české a slovenské osobnosti. 

Housloví pedagogové Eva Bublová, Adolf Sýkora, Tuula Sivula-Vacek, Ondřej Lébr. Výrazným obohacením bude den s pedagogem a hudebním 
skladatelem Tomášem Borošem, který představí svůj systém výuky improvizace a jeho využití v praxi. S přístupem k tzv. autentické interpretaci v 

prostředí výuky na ZUŠ nás seznámí dvojice lektorů Lukáš Janko a Jiří Sycha. Problematiku houslařských zákonitostí představí renomovaný český 

mistr houslař Tomáš Pilař. Interpertační seminář nabídne opět možnost vystoupení žáků, kteří navštěvují Smyčcové soboty se svými pedagogy v rámci 

programu Metodika v praxi a následnou veřejnou besedu o uměleckém výkonu s pedagogem brněnské konzervatoře Štěpánem Graffe. Účastníci cyklu 

mají možnost využívat se svými žáky konzultace Metodika v praxi pod vedením jednotlivých pedagogů smyčcového oddělení brněnské konzervatoře. 

Violoncellisté absolvují rovnež  Přednáškové semináře pod vedením lektora Václava Horáka nebo Miroslava Zichy. 

Kontrabasisté se na Přednáškových seminářích pod vedením Miloslava Jelínka a Martina Šranka mohou seznámit s trendy současné výuky. 

Výuka bude probíhat prezenční formou výuky, v případě nepříznivé epidemické situace formou distanční. 

Hra na smyčcové nástroje – tradice a nové přístupy. 


