ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny ve spolupráci s panem Janem Kvapilem Vás srdečně zve na seminář:

Zobcová flétna včera, dnes a zítra
Seminář se koná 19. března 2022 v časovém rozmezí od 9:00 do 16:00 (8 vyučovacích hodin)
na Konzervatoři, České Budějovice, Kanovnická 22 a účastníci na závěr získají osvědčení
o jeho absolvování.
Seminář je akreditován v rámci DVPP – akreditace č.j.: MŠMT-666/2020-2-91.
Seminář je určen především pro učitele zobcové flétny na základních uměleckých školách, kteří
si chtějí prohloubit své vzdělání v oboru. Lektorem kurzu je Jan Kvapil, hráč a pedagog, který
má bohaté zkušenosti s vedením seminářů pro učitele ZUŠ.
Cílem semináře je přiblížit přehlednou formou pedagogům některé základní poznatky důležité
pro vyučování hře na zobcovou flétnu. Zvláštní důraz bude kladen na:
- metodiku výuky technických dovedností (dechová a prstová technika, artikulace)
- názornou výuku základních interpretačních dovedností formou ansámblového hraní
- diskuse o problémech, které přináší pedagogická praxe, a jejich řešení
- seznámení s Flautoškolou, novou řadou učebnic hry na zobcovou flétnu Jana a Evy
Kvapilových (učebnice budou na kursu k dispozici k prohlédnutí i k zakoupení)
Přihlášky zasílejte elektronicky přes formulář dostupný na https://www.zustsviny.cz/seminareskoleni. Uzávěrka přihlášek je 11. března 2022. Přijetí přihlášky bude potvrzeno e-mailem do
třech pracovních dnů.
Poplatek za účast na semináři je 500 Kč. Platbu je možné provést jedním z těchto způsobů:
- bezhotovostním bankovním převodem se splatností do 16. března 2022 (částka
poukázána ve prospěch účtu č. 214513442/0300 vedeného na ZUŠ F. Pišingera, Trhové
Sviny, var. symbol: datum narození účastníka ve formátu RRRRMMDD,
spec. symbol: 7777)
- na základě vystavené faktury se splatností 14 dní - do přihlášky uvádějte fakturační údaje
a způsob předání faktury (zaslání emailem/převzetí na semináři)
Pro účastníky je připraveno drobné balené občerstvení a káva.
V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na: info@zustsviny.cz

Těšíme na shledání,
ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny
a Jan Kvapil

O lektorovi:
Jan Kvapil studoval hru na zobcovou flétnu na Royal Academy of Music v Londýně
u P. Holtslaga a na konzervatoři v rakouském Linci u C. van Heerden, svá studia završil získáním
pedagogického diplomu Licenciate of the Royal Schools of Music (Londýn, 2001). Vystupoval
s renomovanými českými i mezinárodními ansámbly, nahrával pro rozhlas, televizi i hudební
vydavatelství. V centru jeho zájmu stojí pedagogická činnost, mnoho let byl ředitelem Letní
školy staré hudby v Prachaticích, založil První víkendovou školu hry na zobcovou flétnu v Praze,
kde se zaměřuje především na výuku učitelů ZUŠ. Současně probíhají pod jeho vedením na
mnoha místech republiky pravidelné semináře, jejichž náplní je vzdělávání pedagogů. Publikuje
též v hudebním tisku a překládá odbornou literaturu. Vyučuje hlavní obor Hra na zobcovou
flétnu na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě, v letech 2006-2011 působil též na
Katedře hudební výchovy Univerzity Palackého v Olomouci a v letech 2014-2018 na Akademii
staré hudby při FFMU Brno. Od školního roku 2018/19 vyučuje i na ZUŠ Iši Krejčího
v Olomouci.

