Milé kolegyně a kolegové, varhaníci, sbormistryně, zpěváci chrámových sborů, schol a všichni
zájemci o liturgickou hudbu,
chtěli byste se zdokonalit ve své službě? Dozvědět se nové informace, podělit se o zkušenosti, poznat
další lidi z naší branže? Právě pro vás je určeno toto pozvání ke vzdělávacím kurzům pod záštitou Střediska
pro volný čas na CMG Prostějov. Setkání budou probíhat jednou měsíčně v sobotu dopoledne na
Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově. Letos se zaměříme na konkrétní témata, s jejichž výběrem nám
můžete pomoci v dotazníku. Kurz je zdarma a setkání jsou volitelná – vyberete si právě to, co vás zajímá.
Kurz povedou Bc. Ondřej Mucha, Dis., královéhradecký varhaník a koncertní umělec, a Mgr. Bc.
Václav Večeře, varhaník farnosti Želeč a lektor varhanických kurzů pro děkanát Prostějov. K některým
tématům budou pozváni odborníci na danou problematiku.
Pokud Vás tato nabídka zaujala, přijměte pozvání na první setkání s tématem

NEZNÁMÉ ZPĚVNÍKY, ORDINARIA A ŽALMOVÉ SBÍRKY,
které proběhne v sobotu 17. září od 8.45 do 13.00
Svoji účast prosím potvrďte na níže uvedených kontaktech do 14. září.
Zároveň oceníme, pokud se vyjádříte k jednotlivým tématům. Obodujte je prosím od 1 do 7
(7 bodů = největší zájem, 1 bod = zájem nejmenší). A určitě připište své vlastní náměty.
Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi
Ondřej Mucha a Václav Večeře
adresa: Václav Večeře, Želeč 136, 798 07
e-mail: vaclav.vecere@centrum.cz
mobil: 731 40 21 44

Téma

Body

•

setkání se sbormistrem – dýchaní, technika zpěvu, gesta, metodika nácviku skladeb..................................

•

příprava na advent, vánoce, půst a velikonoce – liturgika, písně, roráty, koledy, vánoční mše, sbory;
propria, pašije, exultet, sekvence atd..............................

•

gregoriánský chorál a latina při liturgii – Graduale triplex a simplex, latinská ordinária...........................

•

setkání s varhanářem + výlet – základní informace a údržba; návštěva zajímavých nástrojů......................

•

varhanní literatura a improvizace v liturgii.................................................................................................

•

setkání s osobností - Zdeněk Pololáník, P.Karel Cirkle či další....................................... ..............................

•

pěší pouť na Velehrad – účast na Koncertu lidí dobré vůle a slavnostní bohoslužbě....................................

Vlastní náměty: ......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

