KRÁSNÉ TÓNY NAD MIROSLAVÍ
3. ROČNÍK
Vážení hudební přátelé, houslisté, violisté a violoncellisté,
zejména vy, kteří jste v minulosti byli na kurzech v Opočně
nebo vloni v Miroslavi, ale nejenom vy!
Tak se nám překulil další rok a my plánujeme další, třetí ročník hudebních
Budova synagogy v Miroslavi
kurzů v Miroslavi. V tomto malebném městečku na jihu Moravy nedaleko
Znojma jsme vloni prožili nádherné chvíle plné hudby, procházek přilehlou
národní přírodní památkou „Miroslavské kopce“, romantických večerů v bývalé synagoze, kde se
zkouší i spí i mnohých dalších aktivit, a já sedám a zasílám zpracované informace o letošním,
třetím ročníku, který bude jistě neméně krásný. Opět se bude jednat o sestavení malého
smyčcového orchestru a souvisejících menších komorních skupinek, které budou koncertovat
v týdnu od pondělí 6. srpna do neděle 12. srpna 2018. Tak jako minulý rok díky podpoře kurzů Národní přírodní památka
městem Miroslav je i letos výhodou téměř nulová cena kurzů (viz níže).
„Miroslavské kopce“
Vedení komorního orchestru: Jan Škrdlík // Letošního ročníku kurzů se také zúčastní: Ondřej Koláčný, houslista
(pomůže s vedením orchestru a pro zájemce poskytne individuální hodiny houslí) a významný brněnský houslista Pavel
Fajtl. Všichni tito tři hudebníci se rovněž aktivně připojí ke koncertům komorního orchestru!!!

Zámek v Miroslavi – prostor pro koncerty

Malebné jihomoravské městečko Miroslav

Evangelický kostel – jiný koncertní prostor

Vzhledem k velmi nízké ceně kurzů (převyšující cenu obědů, které jsou zdarma) je ubytování velmi sportovní, ve spacácích
v budově synagogy, ale je pochopitelně možné zařídit si/vytelefonovat si vlastní ubytování ve městě na vlastní náklady.
Vzhledem k rodinnému charakteru kurzů se bude další upřesňování (příjezdy, placení apod.) dít osobně, individuálně.

INFORMACE V HESLECH:
Název akce: „Krásné tóny nad Miroslaví“
Cena kurzů: 1250Kč, v ceně ubytování, kurzovné a obědy
Datum:
pondělí 6. srpna 2018 až neděle 12. srpna 2018
Druh hudby: hudba pro malý smyčcový orchestr (housle, violy, violoncella)
a skladby pro menší komorní obsazení
Lektor:
Jan Škrdlík (www.cello.cz •https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Škrdlík )
Specifikace: Hudební kurzy zaměřené na klasickou hudbu s několika vystoupeními (cca 3)
pro veřejnost v Miroslavi
Počet účastníků: 12 + lektor, vedoucí kurzů Jan Škrdlík a druhý lektor, houslista Ondřej Koláčný
Ubytování: prostory synagogy (v ceně) nebo vlastní
Zkoušení, nacvičování: prostory synagogy
Prostory pro koncerty: zámek, synagoga, evangelický a katolický kostel
Pořadatel: Město Miroslav
Organizátor:
Jan Škrdlík
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