Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace,
Českobratrská 958/40, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Evidenční číslo: 16 – 2018/2019
č. akreditace MŠMT – 6160/2017-1-344
Ostravská setkání s akordeonem: Uplatnění akordeonu v současnosti
Termín konání: 16. února 2019 (9,00 – 13,00 hod.)
Téma:
Moderní trendy výuky hry na akordeon
Obsah:
Seminář obeznámí pedagogy ZUŠ s nejrůznějšími možnostmi intepretace hry polyfonních
skladeb na akordeon (především skladby ze 17. a 18. století). Budou se probírat možnosti
artikulace, ozdob, také vhodný výběr literatury s přihlédnutím především k takovým typům
akordeonů, jež se nejčastěji používají na ZUŠ.
Druhá část semináře nabídne otevřené lekce (poradenství lektora a pedagogů JKO
– Dr. Marcela Kysová, Mgr. Marcin Jabloński, Bc. Anežka Gebauerová) účastníkům
s předem přihlášenými žáky ZUŠ.
Forma:
Seminář, dílna
Přihlášení účastníci mohou využít konzultaci s žákem. V tomto případě nahlásí
přítomnost svého žáka do 11. 2. 2019 na e-mail: info@jko.cz
Místo konání:
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, sál Bohuslava Martinů
Lektorka:
Radka Slaninová (ČR) – absolvovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, hlavní obor
akordeon u Ivany Neuwirthové, vedlejší obor varhany u Martiny Zelové. Poté studovala
na JAMU v Brně obory duchovní hudba a hra na varhany (u Petra Kolaře a Zdeňka Nováčka).
Na akordeonovém oddělení konzervatoře pedagogicky působila v letech 2002 – 2018.
V současné době vyučuje na ZUŠ P. J. Vejvanovského v Hlučíně.
Odborný garant:
Dr Marcela Kysová je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Žilinské univerzity
v Žilině. Hru na akordeon studovala u MgA. Jana Meisla a Mgr. art. Janky Halačové.
Vystudovala doktorské studium na Hudební akademii K. Szymanowskeho v Katovicích
u prof. zw. Joachima Pichury. Na Janáčkově konzervatoři v Ostravě vyučuje hru na akordeon.
Externě také vyučuje na ZUŠ v Ostravě. Je laureátkou několika mezinárodních soutěží
a zúčastnila se mnoha mezinárodních akordeonových seminářů, festivalů a kurzů. V roce
2012 stála u zrodu Mezinárodní akordeonové soutěže Ostrava, kde je pravidelně členkou
odborné poroty.
Účastnický poplatek:
500,-Kč – (platba v hotovosti u prezence)
Vyplněnou elektronickou přihlášku zašlete do 14. 2. 2019.
(najdete na www.jko.cz – Další vzdělávání)
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Korespondenční adresa – viz záhlaví
e-mail: info@jko.cz
informace: Zlata Mravcová, asistentka ředitelky tel.: 596 114 767
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