Víkend
s

Zámek Kunín
31. srpna – 2. září 2018

Milí přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na

Víkend s Flautoškolou 1,
neboli Zámecký seminář pro učitele hry na zobcovou flétnu.
Vyučujete hru na zobcovou flétnu? Učíte podle Flautoškoly nebo se na to chystáte?
Používáte jiné učebnice, ale chcete se o výuce hry na tento nástroj dovědět leccos
zajímavého? Chcete si rozšířit Vaše znalosti nebo si přehlednou formou zopakovat
poznatky důležité pro výuku žáků počátečních ročníků ZUŠ?
Víkend s Flautoškolou 1 je ta správná akce pro Vás!
Můžete se těšit na podrobné seznámení s 1. dílem Flautoškoly – učebnice, podle níž
v České a Slovenské republice vyučuje stále více pedagogů! Věříme, že akce učitelům
poslouží jako inspirativní vstup do nového školního roku těsně před jeho začátkem.
Základem práce bude skupinová výuka, obdobně jako ve víkendových školách, čeká
nás například:
• Metodika výuky technických dovedností (dechová a prstová technika, artikulace)
• Práce s dětský modelem
• Koncert lektora a jeho hostů
• Názorná výuka základních interpretačních dovedností formou ansámblové hry
• Diskuse o problémech, které přináší pedagogická praxe, a jejich řešení
Plánovaný program najdete na další straně.
Koncepci připravili Jan a Eva Kvapilovi, vyučování povede Jan Kvapil.
Výuka bude probíhat ve stylovém prostředí barokního zámku (www.zamek-kunin.cz).

UBYTOVÁNÍ je zajištěno ve dvou internátech VFU Brno ŠZP Nový Jičín (Kunín č.190;
Kunín č.193). Budovy jsou vzdáleny 100 resp. 200 m od zámku, jedná se o skromnější
bydlení ve 3-5 lůžkových pokojích, rekonstruované sociální zařízení se nachází na
chodbách. Bude-li to jen trochu možné, budeme se snažit pokoje neobsazovat plně.

STRAVOVÁNÍ máme objednáno v zámecké restauraci U dobré hraběnky.
• Účastníci mají možnost výběru z několika jídel, vybraná jídla laskavě zaneste
do přihlášky.
• Stravu lze objednávat pouze jako celek, dokupování jídel na místě by mělo být
možné. Z technických důvodů nelze slíbit možnost změny vybraného jídla.
• Máte-li dietu, napište to do přihlášky - případné požadavky tohoto druhu řeší
restaurace velmi ochotně.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK je 30. června, nicméně doporučujeme včasné přihlášení
z důvodů omezené kapacity učebního sálu. Očekáváme velký zájem, dřívější přihlášky
mají přednost. (V uplynulých ročnících akce jsme bohužel museli některé zájemce
odmítnout). Přihlášky najdete na www.jankvapil.com, adresa pro jejich zasílání je
uvedena níže.
• Preferujeme přihlášení e-mailem, nicméně je možné i zaslání přihlášky poštou.
• Všechny přihlášky obsahující emailovou adresu odesílatele potvrdíme.
• Přibližně dva týdny před zahájením kursu obdržíte e-mailem upřesnění
harmonogramu akce a pokyny pro příjezd.

CELKOVÁ CENA 2680 KČ zahrnuje
• kursovné (1800 Kč)
• ubytování ve studentském internátu (2 noci – celkem 400 Kč)
• 2x plnou penzi v zámecké restauraci U dobré hraběnky (celkem 480 Kč).
stornopoplatky viz www.jankvapil.com
Příslušnou částku uhraďte laskavě do 30. června na účet
670100-2206448213/6210
účet je veden na jméno Jan Kvapil
variabilní symbol = prvních 6 číslic Vašeho rodného čísla
Potřebujete-li vystavit fakturu pro Vašeho zaměstnavatele, vyznačte laskavě
nezbytné údaje do přihlášky.
Účastníci získají osvědčení o absolvování semináře. Akce je akreditována MŠMT
v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: 517/20171-129.
NOVINKA: Víkendu s Flautoškolou 1 předchází jednodenní seminář
Flautoškolka – metodika flétnové výuky předškolních dětí.
Akce na sebe časově navazují, můžete se přihlásit na obě!
V případě jakýchkoli dotazů se laskavě obraťte na adresu:
Jan Kvapil, Bacherova 15, 779 00 OLOMOUC
+420/604 280 490 e-mail: kvapil@mybox.cz

www.jankvapil.com
Těšíme se na Vás!

JAN KVAPIL studoval hru na zobcovou flétnu na Royal Academy of Music v Londýně u P. Holtslaga a na
konzervatoři v rakouském Linci u C. van Heerden, svá studia završil získáním pedagogického diplomu
Licenciate of the Royal Schools of Music (Londýn, 2001). Vystupoval s renomovanými českými i mezinárodními ansámbly, nahrával pro rozhlas, televizi i hudební vydavatelství. V centru jeho zájmu stojí
pedagogická činnost, mnoho let byl ředitelem Letní školy staré hudby v Prachaticích, založil První
víkendovou školu hry na zobcovou flétnu v Praze, kde se zaměřuje především na výuku učitelů ZUŠ.
Současně probíhají pod jeho vedením na mnoha místech republiky pravidelné semináře, jejichž náplní je
vzdělávání pedagogů. Publikuje též v hudebním tisku a překládá odbornou literaturu. Vyučuje hlavní obor
Hra na zobcovou flétnu na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě, v letech 2006-2011 působil též na
Katedře hudební výchovy Univerzity Palackého v Olomouci a od r. 2014 vyučuje na Akademii staré hudby
při FFMU Brno.

EVA KVAPILOVÁ vystudovala hru na hoboj na brněnské konzervatoři, své znalosti týkající se hry na
zobcovou flétnu prohlubovala na Letní škole staré hudby i dalších seminářích. Má bohaté zkušenosti
s výukou studentů různého věku i úrovně. Její žáci pravidelně získávali ocenění na mnoha soutěžích a patří
k nejnadějnějším mladým hráčům v České republice. V První víkendové škole hry na zobcovou flétnu
předává své zkušenosti učitelům ZUŠ i jejich žákům. Od roku 2003 je na trhu Flautoškola, řada učebnic,
která vzniká ve spolupráci s Janem Kvapilem, vydávaná v současnosti nakladatelstvím Editio Bärenreiter
Praha.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KURSU
případné aktualizace na www.jankvapil.com

Pátek 31. srpna
15.00-18.00 příjezd, registrace, ubytování
17.30-18.30 večeře
19.00

koncert Jana Kvapila a jeho hostů

Po koncertě volný společný či individuální program, výměna pedagogických zkušeností
mezi účastníky semináře.

Sobota 1. září
8.00-9.00 snídaně
9.15-12.45

dopolední výuka

13.00-14.00 oběd
14.30-17.30 odpolední výuka
18.00-19.00 večeře
Dále volný společný či individuální program, výměna pedagogických zkušeností mezi
účastníky semináře.

Neděle 2. září
8.00-9.00 snídaně
9.00-12.45 dopolední výuka
13.00-14.00 oběd
14.15-15.45 odpolední výuka, zakončení semináře, vydávání osvědčení

Mírné změny časového rozvrhu pravděpodobné, překvapení nejsou vyloučena!

Přihlašuji se na seminář

Víkend s Flautoškolou 1
Zámek Kunín, 31. srpna – 2. září 2018
Jméno
Prvních 6 číslic Vašeho rodného čísla
Telefon/Mobil
E – mail
Adresa školy, v níž vyučuji

Mám zájem o
kursovné + ubytování + stravu
kursovné + ubytování
kursovné + stravu
kursovné (bez stravy a ubytování)

2 680 Kč
2 200 Kč
2 280 Kč
1 800 Kč

Vyznačte laskavě zvolenou částku a uhraďte ji bankovním převodem
Potřebuji/nepotřebuji fakturu

(nehodící se škrtněte nebo vymažte)

Přihlašuji se též na seminář Flautoškolka

ANO

NE

V případě, že jste zvolili ANO, vyplňte alespoň částečně samostatnou přihlášku na tuto akci (jméno,
požadované služby) a celkovou sumu za oba semináře do ní uveďte.

Je-li třeba, uveďte laskavě údaje pro vytvoření faktury nezbytné, tj. přesný oficiální
název a adresu organizace, která bude kursovné hradit, příp. její IČO:

Nezapomeňte laskavě na další straně vyznačit vybraná jídla!

PÁTEK 31. SRPNA
Večeře
1.
2.
3.

Grilovaná krkovička se šťouchanými bramborami
Kuřecí ragú s dušenou rýží
Smažený květák s vařenými bramborami a tatarkou

SOBOTA 1. ZÁŘÍ
Snídaně
Formou rautu (párky, vejce natvrdo, vaječina se šunkou a s cibulkou, cereálie, jogurty,
pečivo, máslo, džem, čaj, káva, juice)

Oběd
Gulášová polévka
1.
2.
3.
4.

Vepřové výpečky s kysaným zelím a houskovými knedlíky
Holandský řízek s bramborovou kaší a zeleninovou přízdobou
Francouzské brambory s kyselou okurkou
Blanšírovaná brokolice s těstovinami a sýrovou omáčkou

Večeře
1.
2.
3.

Vepřový flamendr/pikantní směs/ s dušenou rýží
Kuřecí plátek s dušenou karotkou a vařenými bramborami
Zeleninový salát s grilovaným hermelínem a opečeným toastem

NEDĚLE 2. ZÁŘÍ
Snídaně
Formou rautu (párky, vejce natvrdo, vaječina se šunkou a s cibulkou, cereálie, jogurty,
pečivo, máslo, džem, čaj, káva, juice)

Oběd
Zeleninová polévka
1.
2.
3.
4.

Pečené kuře na kořenové zelenině s vařenými bramborami
Vepřový guláš s houskovými knedlíky
Smažené žampiony s vařenými bramborami a tatarkou
Teplý těstovinový salát se sušenými rajčaty, olivami a paprikou

