MusAcad - Letní kurs interpretace staré hudby
6. – 12. 8. 2022
zámek Kunín
LEKTOŘI

Beatriz Lafont Murcia - zpěv, kastaněty
Marta Kratochvílová – historické flétny
Marian Friedl – flétny a píšťaly, improvizace
Cristián Gutiérrez – historické drnkací nástroje, improvizace
Jan Čižmář – historické drnkací nástroje, improvizace

KURSOVNÉ

základní paušál
zahrnuje

1 980,00 Kč
4 bloky ansámblu dle výběru

nebo 2 bloky ansámblu dle výběru + 1 individuální lekci
nebo 2 individuální lekce
Vstup na koncert lektorů a další koncerty
Možnost vystoupení na koncertě účastníků (po domluvě s lektorem)
Délka jedné lekce: nejméně 40 minut
Délka jednoho bloku ansámblu: cca 180 minut
Pasivní účastník má v ceně základního paušálu neomezený vstup na všechny lekce a koncerty.
Kurzovné nad rámec
základního paušálu
zahrnuje

990,00 Kč

1 individuální lekci
nebo 2 bloky ansámblu dle výběru

V případě zájmu a volných kapacit je možné se přihlásit na libovolný počet lekcí
nad rámec základního paušálu.
Sleva z ceny lekcí nad rámec základního paušálu:
20% pro studenty do 26 let, 20% pro členy ČLS (slevy lze kombinovat).
PROGRAM
Registrace a ubytování

5. - 6. 8. (konkrétní časy budou upřesněny)

KURSY

*6. – 12. 8.
výuka dle harmonogramu v průběhu celého dne
* v případě potřeby můžou být individuální lekce naplánovány i 5. a 13. 8.
odjezd
13. 8.
detailní program: Letní kurs interpretace staré hudby Kunín 2022 – LUTE.CZ

KONCERTY

6. 8.
10. 8.
12. 8.

Zahajovací koncert lektorů
Koncert účastníků – Bohemian lute orchestra
Závěrečný koncert účastníků
+ další koncerty v Kuníně a blízkém okolí

Přihláška
Jméno
Příjmení
Datum narození
Adresa
Kontakt

e-mail
telefon

Nástroj(e)/hlas
(ladění)
Repertoár
(individuální lekce)

Poznámky

Chci se účastnit ansámblových lekcí (do rámečku napište počet bloků 2/4)
Otevření ansámblových tříd bude záviset na dostatečném počtu účastníků.
Z jednoho typu ansámblu je nutno absolvovat minimálně 2 bloky.
Loutnový orchestr – Jan Čižmář, Cristián Gutiérrez (1 blok denně, 6. – 9. 8.)
Renesanční traversový consort – Marta Kratochvílová (1 blok denně, 7. – 10. 8.)
Kastanětový workshop – Beatriz Lafont Murcia (1 blok denně, 7., 10., 11., 12. 8.)
El Siglo de Oro – C. Gutiérrez, B. Lafont Murcia (1 blok 9. a 12. 8., 2 bloky 11. 8.)
Improvizace – J. Čižmář, C. Gutiérrez, M. Friedl (1 blok denně, 6., 8., 10., 12. 8.)

Chci se účastnit individuálních mistrovských lekcí s lektorem (do rámečku napište počet
požadovaných lekcí)
Beatriz Lafont Murcia – sólový zpěv
Marta Kratochvílová – barokní a renesanční traverso, historicky poučená interpretace
na moderní příčnou a zobcovou flétnu
Cristián Gutiérrez – loutna, kytara, vihuela, theorba, a další drnkací nástroje, basso
continuo
Jan Čižmář – loutna, kytara, vihuela, theorba, a další drnkací nástroje, basso continuo
Marian Friedl – koncovka, zobcová flétna a další dechové nástroje - konzultace
Mám zájem o slevu z kurzovného nad rámec základního paušálu (označte „x“)
student do 26 let
člen ČLS
mám zájem o kurs DVPP

Mám zájem o ubytování na internátu VFU Brno ŠZP Nový Jičín
(3 – 6 lůžek na pokoji, společné sociální zařízení a kuchyňka)
od – do

počet nocí
Se snídaní (320,- Kč os. / noc)

označte x
Bez snídaně (220,- Kč os. / noc)
Poznámky k ubytování:

Mám zájem o stravování v restauraci U dobré hraběnky na zámku
(objednávka předem z jídelníčku, který zašleme účastníkům po přijetí přihlášky)

od - do
oběd - polévka + výběr z nabídky 3 hlavních jídel (115,- Kč)
označte x
večeře – výběr z nabídky 3 hlavních jídel (105,- Kč)
Poznámky ke stravě, potravinové alergie:

Vyplněnou přihlášku a případné dotazy posílejte na musacad@email.cz.
Kalkulaci poplatku a informace k platbě Vám zašleme obratem po obdržení Vaši přihlášky.
Přihlášku považujeme za závaznou po úhradě poplatku, nejpozději 28. 7. 2022.
V případě zrušení kurzu z důvodu opatření proti šíření COVID-19 budou platby vráceny v
plné výši. Vrácení platby z důvodu stornování přihlášky ze strany účastníka bude řešeno
individuálně. Vyhrazujeme si právo ponechat si 40% kurzovného.
Organizátor:
HUDEBNÍ LAHŮDKY, z. s.
Kociánka 69/25b, CZ-612 00 Brno, IČO: 22719458
e-mail: kontakt@hudebnilahudky.cz, web: www.hudebnilahudky.cz
kontaktní e-mail pro informce ke kursům: musacad@email.cz
Bankovní spojení (platby za letní kurs): Fio banka, a.s., Praha, BIC: FIOBCZPPXXX
účet v Kč: Číslo účtu: 2000181883/2010 IBAN: CZ6020100000002000181883
účet v €: IBAN: CZ2220100000002600181887
a
ČESKÁ LOUTNOVÁ SPOLEČNOST, z. s.
Kociánka 69/25b, CZ-612 00 Brno, IČO: 07090188
Email: info@lute.cz, Web: www.lute.cz, Facebook: lute.cz

počet

