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

Evidenční číslo: 16 – 2022/2023
č. akreditace MŠMT – 20186/2020-4-513
Ostravská setkání s akordeonem: Uplatnění akordeonu v současnosti
Termín konání: sobota 25. března 2023 (9.00 – 13.00 hod.)
Téma:
Moderní perspektiva pojetí akordeonu. Zvukové aspekty v interpretaci.

Obsah:
Seminář bude probíhat formou modelových lekcí výuky pro žáky ZUŠ se zaměřením
na témbrové možnosti využití akordeonu
Dozvíte se, jak pracovat se zvukem nejen na experimentální úrovni. Součástí semináře bude
rozbor publikační činnosti a prezentace lektora nejen jako interpreta, ale i jako hudebního
kritika. Druhá část semináře bude zaměřená na diskuzi o uplatnění akordeonu jako nástroje
budoucnosti.

Forma:
Seminář a dílna
Místo konání:
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, sál Bohuslava Martinů

Lektor:
Dr. hab. Pawel Zagańczyk (Polsko), je absolventem Akademie hudby v Gdańsku kde studoval
v akordeonové prof. Krzysztofa Olczaka. V současné době pracuje na této akademii
jako pedagog. Je laureátem mnoha mezinárodních akordeonových soutěží. Přednáší a vede
semináře pro pedagogy, spolupracuje s polským rozhlasem a televizí, pro které natáčí.
Ve své interpretaci se zaměřuje na klasickou i soudobou hudbu (premiéruje skladby skladatelů
jako Mikołaj Majkusiak, Maciej Zimka…) v propojení s jazzem a folkem. Natočil tři sólová
CD. Intenzivně se věnuje také improvizaci, komponování a experimentování se zvukovými
možnostmi využití akordeonu.
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.
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Účastnický poplatek:
800,-Kč – (platba v hotovosti u prezence)
Vyplněnou elektronickou přihlášku zašlete do 16. 3. 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

2

