
Musica sacra Brno

pořádá pod záštitou brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho

TŘÍLETÝ  VZDĚLÁVACÍ  KURZ  PRO  CHRÁMOVÉ  VARNANÍKY
v Břeclavi

Je určen pro stávající varhaníky, začínající varhaníky a pro ty, kteří se chtějí stát varhaníky. Stávajícím
varhaníkům nabízíme lekce improvizace a systematické studium klasického repertoáru varhanní literatury.
Začínající varhaníci budou mít možnost zdokonalení techniky své hry (hra na manuálu, hra s pedálem)
a systematického budování kancionálového repertoáru. Těm, kteří se chtějí stát chrámovými varhaníky
položíme solidní základy techniky varhanní hry a uvedeme je do služby chrámových varhaníků. Podmínkou pro
přijetí do kurzu je alespoň částečné ovládání klávesového nástroje (nejlépe klavíru, popř. akordeonu, keyboardu).
Závazné přihlášky zasílejte do konce září 2016 na výše uvedené kontakty Musica sacra.

Kurz skončí zkouškami, po jejich složení dostanou účastníci kvalifikační osvědčení kantora, které platí ve všech
diecézích ČR (viz ACEB 10/96). Zkušenosti ukazují, že kurz také přinese účastníkům povzbuzení v jejich službě
a obohacení ze setkání s kolegy. 

MÍSTO A ČAS
Zahájení kurzu bude v sobotu 8. 10. 2016 v 9 hodin v areálu kostela sv. Václava v Břeclavi. Výuka bude probíhat
jednou za měsíc v sobotu od 9 do 13 hodin v těchto termínech: 12. 11., 10. 12., 14. 1. 2017, 11. 2., 11. 3., 8. 4.,
13. 5. a 10. 6.

PROGRAM
1. Varhanní hra – technika hry, zásady doprovázení, základy improvizace
2. Hudební teorie – hudební nauka, nauka o varhanách, dějiny katolické chrámové hudby, základy taktování

a vedení sboru
3. Liturgika – nauka o liturgii, zásady výběru a provádění písní, žalmů aj. při různých bohoslužbách

Přednášky z teoretických předmětů budou společné, varhanní hra v malých skupinkách u několika nástrojů pod
vedením zkušených lektorů.

VYUČUJÍCÍ
Dr. Willi Türk, Dr. Stanislava Syrková,  Dr. Karol Frydrych, MgA. David Postránecký, Svatava Baráková aj.

POMŮCKY
Základními učebními pomůckami budou tyto publikace:
Škola na varhany, Fr. Bachtík – St. Jiránek (Kč 325,--)
Varhanní doprovod kancionálu (Kč 500,--) nebo Snadný varhanní doprovod (Kč 380,--)
Direktář pro varhaníky (Kč 50,--)
Příručka pro varhaníky (cca Kč 200,--)
ABC hudební nauky, L. Zenkl (cca Kč 200,--)
Doplňkový doporučený notový materiál – Varhanní preludia na písně z Kancionálu (jednotlivé sešity, á Kč 190,--)
Všechny publikace budou k zakoupení na kurzu.

FINANCE
Kurzové (Kč 1.500,-- / rok) a učební pomůcky hradí farnost. 

PhDr. Willi Türk    

 předseda Musica sacra    

JEDNOTA NA ZVELEBENÍ CÍRKEVNÍ
HUDBY NA MORAVĚ

602 00  Brno, Smetanova 14
tel.: 549 251 008

e-mail: musicasacra@musicasacra.cz
www.musicasacra.cz


