Výbor cirkevnej hudby a hymnológie
GBÚ, Palisády 46, 810 00 Bratislava 1
MgA. Janko Siroma, Ph.D. Brodská 7, 841 04 Bratislava
v zastúpení: Mgr. Jozef Havrila ml, Podlužany 312, 95652
Podlužany 20. 5. 2019
Všetkým CZ ECAV na Slovensku
Vec: Pozvanie na kurz pre cirkevných hudobníkov
Milí bratia a milé sestry!
Výbor cirkevnej hudby a hymnológie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku pozýva všetkých kantorov
a cirkevných hudobníkov – dirigentov na štvordňový kurz. Témy prednášok a praktických cvičení pre
kantorov budú: Liturgická hra na organe, pre dirigentov: Dirigentská technika pre začiatočníkov
a pokročilých, dirigovanie jednoduchých a zložitejších sakrálnych skladieb, základy frázovania
a interpretácie vo vokálnych skladbách. Výučba sa bude konať v Bratislave na EBF UK na Bartókovej
ulici č. 8, a v evanjelických kostoloch v Bratislave (Evanjelický kostol Svätej Trojice na Strečnianskej ulici,
Nový kostol, Legionárska ul ).
Hlavní lektori: Organ: Ing. Stanislav Tichý, DiS.art, MgA. Janko Siroma, Ph.D.
Dirigovanie: Mgr. art. Zuzana Chlpíková, ArtD., Mgr. Jana Pastorková, ArtD. –
hlasová výchova
Hosťujúca lektorka kurzu bude PhDr. Ľudmila Michalková, PhD, ktorá bude mať prednášku na tému
Lutherova teológia cirkevnej hudby.
Kurz sa uskutoční v dňoch 10. – 13. júla 2019 v Bratislave.
Kurzovný poplatok je 15 €/osoba.
Ubytovanie je zabezpečené v budove Teologického domova, Bartókova 8, v cene 10 €/noc
(ubytovať sa je možné už v utorok 10. júla).
Stravovanie: je možné v jedálni Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK – obedy (3,70 €) . Raňajky
a večere nie je možné tento rok na fakulte zabezpečiť, každý si zabezpečí individuálne.
Obedy v piatok, 12.7. 2019 si kantori zakúpia v miestnych reštauráciách pri kostoloch, kde bude
prebiehať praktická výučba.
Výbor cirkevnej hudby a hymnológie prosí cirkevné zbory, aby finančne podporili účasť svojich
zástupcov na hudobných kurzoch.
Záujemcovia o kurz môžu svoje prihlášky posielať do 23. júna 2019 na adresu:
Mgr. Jozef Havrila ml., 95 652 Podlužany 312, e-mail: havrilca@yahoo.com
Telefonický kontakt: 0918 828 189 (Mgr. Jozef Havrila ml.)
V prihláške je potrebné nahlásiť dosiahnuté hudobné vzdelanie v oblasti dirigentskej, kantorskej praxe aj
organovej hry, ako aj požiadavku na ubytovanie a stravu v priestoroch EBF UK. Zároveň je potrebné
vyznačiť, na aký typ kurzu sa účastník prihlasuje. Prihláseným pošleme podrobný program a notový materiál.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Mgr. Jozef Havrila ml.
člen VCHaH ECAV na Slovensku

Prihláška
na kurzy cirkevných hudobníkov v termíne 10. − 13. júla 2019 na EBF UK v Bratislave
Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefonický kontakt:
Prihlasujem sa na kurz pre:

dirigentov (začiatočník/pokročilý) / kantorov (nehodiace sa preškrtnúť)

Dosiahnuté hudobné vzdelanie:
Dĺžka kantorskej / dirigentskej praxe (aký typ zboru účastník vedie) :
Ubytovanie − noc: utorok/streda,

streda/štvrtok,

štvrtok/piatok ,

piatok/sobota

Strava: streda: O , štvrtok: O , piatok: O , sobota: O (kantori okrem piatku)
Mám záujem vystúpiť na záverečnom organovom koncerte s touto skladbou:

