SMYČCOVÉ SOBOTY
2021-2022
Vzdělávací cyklus pro DVPP je akreditovaný pod č.j.: MSMT- 14570/2021-2-493

♫ 13. 11. 2021
● MgA. Lucie Hůlová: H. I. F. Biber – hudební a houslový vizionář.
● MgA. Richard Kružík: O pravé ruce houslisty.
● Violoncello – MgA. Michaela Fukačová: Masterclass

♫ 4. 12. 2021
● PhDr. Ludvík Běták: Tréma – přítel či nepřítel interpretačního výkonu.
● MgA. Magdalena Graffová, MgA. Štěpán Graffe: O levé ruce houslisty
a počáteční výuka malých dětí.
● Violoncello – Co mě napadlo při cvičení a učení a proč mě to napadlo.

♫ 8. 1. 2022
● MgA. Eva Bublová: Vedení žákovských komorních souborů
● MgA. Ivana Víšková: Práce na hudebním výrazu a motivaci žáka.
● Violoncello – „Prenatální“ příprava, hudební představa,
počátky harmonizace nástroje, smyčce a těla hráče,
Prázdné struny – smyčcová technika.

♫ 12. 2. 2022
● Mgr. Jitka Medová: Zdravá záda hudebníka
● MgA. Štěpán Graffe: Interpretační seminář
● Violoncello – Připojení levé strany hráče – Flageolety, ale i Jednoprstovky
a Palečnice. (Hra v polohách, hra v palci i výměny poloh).

♫ 19. 3. 2022
● MgA. Ondřej Lébr, Magdaléna Micková: Škola hry na housle J. Micky a M. Mickové
● MgA. Jiří Pospíchal Ph.D.: O tvorbě tónu
● Violoncello – Hra na pevných tónech – Mongolky, pokračování
v Jednoprstovkách a Palečnicích.
Semináře pro violoncello: V. Horák, MgA. V. Bartoníčková a MgA. D. Hrubý.

Přihláška - Smyčcové soboty 2021 - 2022
Nástroj ……………………………………………………………………….
Jméno ……………………………………………………………………….
Příjmení ……………………………………………………………………..
Datum narození …………………………………………………………….
Hradí : zaměstnavatel nebo účastník
(nehodící se škrtněte)
Kontakt na plátce nebo samoplátce
Telefon ………………………………………………………………………….
E mail …………………………………………………………………………...
IČO zaměstnavatele …………………………………………………………..
Osobní Email účastníka………………………………………………………..
(Adresa v případě samoplátce)…..…………………………………………….
……………………………………………………..………………………………

Podpis…………………………………………..
(Účastník svým podpisem na přihlášce vyslovuje souhlas s použitím osobních údajů
pro administraci a organizaci vzdělávání).
Přihlášky zasílejte naskenované emailem na:
soboty.smycce@konzervator.eu
Cena celého cyklu je 3 200 Kč
Cena jedné Smyčcové soboty je 900 Kč

Na základě Vaší přihlášky Vám bude zaslán v říjnu 2021 daňový doklad k proplacení.

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

