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

Evidenční číslo: 14 – 2022/2023
č. akreditace MŠMT – 20186/2020-4-513
Ostravská setkání s příčnou flétnou: Metodika výuky hry na příčnou flétnu
Termín konání: sobota 18. února 2023 (9.00 – 13.00 hodin)

Obsah:
Seminář bude zaměřen na moderní tendence ve výuce, hledání nových netradičních tvořivých
metodických přístupů v práci se žáky ZUŠ a konzervatoří.

Téma:
Jak efektivně cvičit
Metodické postupy při řešení problémů jednotlivých stránek hry u začátečníků i pokročilých
žáků. Způsoby a formy denních cvičení s názornými ukázkami nácviku s žáky za účelem
rozvoje jejich celkové hudebnosti. Využití moderních technik za účelem rozšíření hudební
palety barev zábavnou formou, studovat hudbu jiným způsobem.

Forma:
Seminář, dílna
Místo konání:
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, sál Bedřicha Smetany

Lektor:
MgA. Martina Molinger, Ph.D., vedoucí oddělení dechových nástrojů a pedagog hry na flétnu
na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Flétnu studovala na konzervatoři v Brně, magisterské
studium na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity a doktorský studijní program
na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Host:
Krzysztof Maciej Kaczka, narozen v Torundu, Polsko. Studoval na Akademii F. Chopina
ve Varšavě (E. Dastych-Szwarc a G. Cimoszko), na Hochschule für Musik und Theater
München (M. Henkel –Adorjan, N. Schwaabe, A. Adorjan) a postgraduál na univerzitě
Mozarteum Salzburg (Irena Grafenauer). Své hudební vzdělání doplnil stážemi
na Conservatoire national superieur de musique et de danse de Paris (CNSMD) (Pierre Yves
Artaud) a The Banff Centre for the Arts, Kanada. Zúčastnil se mnoha mistrovských kurzů
pod vedením světových flétnistů (Philipp Bernold, Wolfgang Schulz, Janos Balint, Julius
Baker, Patrick Gallois, Peter Lukas Graf, William Bennett aj.). Od roku 2015 působí
jako profesor flétny na PAAET College of Basic Education´s Music Departement Kuwait.
On sám pořádá semináře a kurzy po celém světě (USA, Velká Británie, Jižní Korea, Čína,
Austrálie, Nový Zéland, Thajsko, Panama, Mexiko, Kolumbie, Kanada, Malajsie, Rusko,
Ukrajina aj.). Je laureátem mezinárodních flétnových soutěží (Polsko, Itálie, Austrálie, USA),
držitelem mnoha ocenění, např. za CD Lukasz Wos- skladby pro flétnu a klavír.
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Odborný garant:
MgA. Martina Molinger, Ph.D.
Účastnický poplatek:
800,-Kč – (platba v hotovosti u prezence)
Vyplněnou elektronickou přihlášku zašlete do 16. 2. 2023.
(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

