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

Evidenční číslo: 20 – 2021/2022
č. akreditace MŠMT – 20186/2020-4-513
Ostravská setkání s akordeonem: Uplatnění akordeonu v současnosti
Termín konání: 12. května 2022 (9,00 – 13,00 hod.) změna sobota 14. května 2022
Téma:
Konstrukční stavba akordeonu a první pomoc při opravě nástroje
Obsah:
Seminář bude uskutečněn formou přednášky i praktického předvádění. V první části
se zaměříme na konstrukci akordeonu, jeho údržbu a nastíníme si nejčastější problémy
a situace, kdy se může akordeon pokazit. Druhá část bude modelovým příkladem, jak si
poradit při opravách. Účastníci získají návod, jak můžou sami zvládnout drobné i větší opravy
akordeonu.
Forma:
Seminář
Místo konání:
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, sál Bohuslava Martinů
Lektor:
Dr. Daniel Lis (Polsko) - akordeonista, pedagog hry na akordeon na Akademii hudby
v Katovicích a také vyučuje na Základní umělecké škole v Sosnovci. Je laureátem několika
mezinárodních soutěží. Koncertuje jako sólista i v duu se svou manželkou (Amalagalis duo).
Je častým členem porot akordeonových soutěží a lektorem mistrovských kurzů. Je zástupcem
italské firmy Ballone Burini, pro kterou dělá u nás servis.
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 6. 5. 2022.
(najdete na www.jko.cz – Další vzdělávání)
Korespondenční adresa – viz záhlaví
e-mail: info@jko.cz
informace: Jana Ryšánková, asistentka ředitelky tel.: 596 114 767
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