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

Evidenční číslo: 7 – 2022/2023
č. akreditace MŠMT – 20186/2020-4-513
Ostravská setkání s příčnou flétnou: Metodika výuky hry na příčnou flétnu
Termín konání: sobota 5. listopadu 2022 (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 orientaci v nových značkách fléten.

Téma:
Výběr vhodného nástroje a jeho údržba
Představení značek příčných fléten (vhodných pro žáky ZUŠ) a jejich specifické vlastnosti,
studentské flétny a jejich příslušenství. Jak udržovat a kontrolovat stav nástroje, praktická
ukázka drobných oprav flétny.

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

Lektor:
Petrus Jacobus Groot – narozen v Heemskerku, Holandsko. V deseti letech začal hrát
na příčnou flétnu. Později se rozhodl pro studium výroby a oprav dechových nástrojů.
Absolvoval zlatnickou školu v Schoonhovenu a pokračoval v práci pro mnohé známé výrobce
nástrojů, jako např. Trevor James v Londýně nebo Werner Fischer v Brémách, se kterými dosud
spolupracuje. V roce 1998 založil v České republice vlastní firmu, od té doby se počet
zákazníků pravidelně navyšuje. Nyní se spektrum zákazníků skládá ze žáků základních
uměleckých škol a studentů konzervatoří až po orchestry z celé České republiky, Slovenska
a Polska.
Odborný garant:
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.
V rámci pedagogického působení se také účastní odborných porot interpretačních soutěží
ve hře na dechové nástroje.
Mimo svou pedagogickou činnost byla krátce členem operního orchestru Národního divadla
moravskoslezského v Ostravě a pět let působila jako flétnistka Filharmonie Hradec Králové.
Je členkou Dechového kvinteta Filharmonie Hradec Králové.
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Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace,
Českobratrská 958/40, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Účastnický poplatek:
800,-Kč – (platba v hotovosti u prezence)
Vyplněnou elektronickou přihlášku zašlete do 3. 11. 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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