Katedrální vzdělávací středisko
liturgické hudby a zpěvu v Olomouci

Dvanáctý ročník Kurzu pro varhaníky
2018 – 2020
Zveme všechny, kdo mají zájem zdokonalit svou službu ve hře na varhany, ve zpěvu, vedení schóly
a vedení chrámového sboru při liturgii.
V tomto kurzu budou v centru naší pozornosti:
- správná interpretace a nácvik praktických liturgických skladeb celého liturgického roku
- zásady a základní dirigentské techniky pro vedení schól a chrámových sborů
- základy praktické harmonie a kontrapunktu
- nezbytné liturgické informace pro pochopení hudební složky liturgie
- základy instrumentace duchovních a rytmických písní
- zásady správného zpívání v akustickém prostoru
- základní informace hudební nauky a její praktické používání
- zásady rychlého a kvalitního nácviku duchovní hudby
Kurz je dvouletý a vyučuje se v něm liturgika, liturgický zpěv, chorál a zpěv s lidem, harmonie,
improvizace, nauka o varhanách, dirigování, intonace, dějiny církevní hudby, hra na klavír, hra na
varhany a individuální zpěv.
Kurz probíhá jedenkrát za měsíc, zpravidla 3. sobotu v měsíci, v prostorách Konzervatoře
Evangelické akademie, Wurmova 13, Olomouc od 9.00 do 16.00 hod. První konzultace dvanáctého
ročníku bude v sobotu 20. října 2018.
V kurzu vyučují:
Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup – duchovní život varhaníka
MgA. Hana Kučová, Ostrava – individuální hra na klavír
Jan Gottwald, Olomouc – individuální hra na varhany, nauka o varhanách
Mgr. Stanislav Haloda, Kroměříž - individuální hra na varhany
MgA. František Macek, Kroměříž – ředitel, individuální hra na varhany a improvizace
MgA. et Mgr. Filip Macek, Tupesy – hudební nauka (pokročilí), dirigování a vedení sboru
P. Česlav Plachý OP – spirituál, duchovní formace, hudební nauka (začátečníci)
PhDr. Willi Türk, Znojmo – liturgika a liturgický zpěv, dějiny duchovní hudby
Hana Bernátková – individuální pěvecká průprava
Kurzovné:
První rok 1000 Kč, druhý rok 500 Kč
Uzávěrka přihlášek:
30. září 2018
Přihlášky a další informace:
Mgr. Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc,
587 405 243, varhanik@arcibol.cz

