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

Evidenční číslo: 12 – 2020/2021
č. akreditace MŠMT – 20186/2020-4-513
Ostravská setkání s akordeonem: Uplatnění akordeonu v současnosti
Termín konání: 22. května 2021 (9,00 – 13,00 hod.)
Téma:
Jak hrát stylově taneční hudbu na akordeon (Tango, samba, bossa nova, blues…)
Obsah:
Taneční hudba je u žáků hry na akordeon velice oblíbená, ale také obnáší několik
nepříjemných chvil v průběhu nácviku. Žáci ze začátku bojují s rytmem, pak se jim nedaří
spojit melodii s levou rukou, a nakonec skladbu hrát s lehkostí a patřičnou rychlostí, kterou si
tyto skladby často vyžádají. Obsahem semináře bude mini-návod nejen pro výběr vhodné
taneční literatury, ale také instruktáž, jak ulehčit žákům nácvik doprovodů, souhry obou rukou
a jak celkově taneční hudbu hrát stylově.
Forma:
Seminář, beseda
Místo konání:
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, sál Bohuslava Martinů
Lektor:
Dr. Wojciech Golec – akordeonista, pedagog, absolvent Hudební akademie v Katovicích
v akordeonové třídě prof. Joachima Pichury. laureát mnoha akordeonových soutěží.
Koncertoval po celém světě s několika významnými ansámbly, ve kterých působí. V jeho
interpretaci se míchají originální a nápadité improvizace, crossover folklórní, taneční
a jazzové hudby s klasikou. Současně se okrajově věnuje také komponování, natáčení
a hudební režii. Je pedagogem a vedoucím pracovníkem na Institutu Slezské univerzity
v Polském Těšíně, a také pedagogem na ZPSM školy S. Moniuszki v Bielsko-Białej. Je
rovněž organizátorem Beskydských akordeonových kurzů a organizátorem Akordeonové
soutěže Scandalli v Bielsko-Białej. V Ostravě se jako lektor zúčastnil skladatelskoimprovizačních kurzů v rámci festivalu Hudební současnost.
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:
700,-Kč – (platba v hotovosti u prezence)
Vyplněnou elektronickou přihlášku zašlete do 17. 5. 2021.
(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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