Kurz pre pokročilejších dirigentov
Kurz má akreditáciu Ministerstva školstva SR č. 0673/2007/96/1.
Organizátori
Národné osvetové centrum, Bratislava
Regionálne kultúrne centrum, Prievidza
Občianske združenie K – 2000
Cieľová skupina
Cieľovú skupinu kurzu tvoria súčasní dirigenti amatérskych speváckych zborov, ktorí si
chcú rozšíriť znalosti, kvalifikáciu ako aj celkový rozhľad v tejto problematike. (Kurz nie
je určený pre začiatočníkov)
Garant kurzu
doc. Mgr. art. Štefan Sedlický
Lektori
doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, Banská Bystrica, pedagóg PF UMB a AU, dirigent
Speváckeho zboru slov. učiteľov a ďalších popredných zborov
Mgr. Eva Zacharová, Prešov, v súčasnosti považovaná za jednu z najväčších odborníčok
na detský zborový spev na Slovensku
Mgr. Jiří Slovík, Opava, ČR, pedagóg Ostravského konzervatória, dirigent stredoškolských
zborov, s ktorými dosahuje popredné umiestnenia na medzinárodných súťažiach
PaedDr. Alfonz Poliak, Prievidza, pedagóg PF UMB a dirigent popredného DSZ Prieboj,
hlasový pedagóg
Termín
22. – 26. augusta 2008, Prievidza
Organizačná forma
Kurz pozostáva z viacerých na seba nadväzujúcich obsahových okruhov, ktoré budú
prezentované formou prednášok - seminárov, ale tiež individuálnymi konzultáciami
s lektormi, pričom sa bude pracovať aj s detským speváckym zborom Prieboj (lektori, ale
aj frekventanti). Seminárne cvičenia aj prax budú niekedy prebiehať paralelne
v skupinách podľa výberu. Účastníci si so sebou môžu priniesť partitúry, pri ktorých
potrebujú odbornú konzultáciu.
Obsah
Hra partitúr a rozbor skladieb
Taktovacia technika (zložitejšie taktovanie a pod.)
Zborová tvorba pre jednotlivé typy zborov (spojená s analýzou zvukových ukážok)
Hlasová výchova individuálna a kolektívna
Interpretácia zborových skladieb rôznych štýlových období
Zborové praktikum - pedagogická prax
Účastnícky poplatok
2.500,- Sk (zahŕňa ubytovanie, stravovanie, zborovú literatúru, lektorskú a organizačnú
činnosť). Cestovné si účastníci hradia sami.
Osvedčenie o absolvovaní seminára obdržíte len pri účasti na celom kurze. V prípade, že
sa zúčastníte len časti kurzu, vystavíme vám len potvrdenie.
Termín zaslania prihlášky
do 13. 7. 2008
Kontakt:
Eleonóra Hunčagová
Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 1
 0907 309 353, huncagova@nocka.sk

