Vážení a milí studenti,
Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka ve Vítkovicích
pro Vás připravila nový, intenzivní studijní program s názvem:

Hra na klavír pro dospělé
(Tento kurz je vhodný zejména pro studenty pedagogických oborů
Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň základní školy
v prezenční i kombinované formě studia)
• student kurzu se naučí základy hry na klavír, zahrát jednoduchou melodii s doprovodem
nejprve z jednoduchých not (pro lepší koordinaci a rytmickou průpravu obou rukou),
poté hrou akordových značek formou elementární improvizace
• na základě získaných zkušeností jsou studenti po absolvování kurzu schopni
k písničkám vytvořit také krátké originální mezihry a dohry
• výuka hry na klavír je úzce napojena na výuku hudební teorie, což umožní hudebním
začátečníkům rychle a efektivně se zorientovat v základní hudební terminologii (vhodné
také jako příprava ke zkoušce z hudební teorie)
• výuka zahrnuje učební materiály v elektronické podobě, kde se jevy z hudební teorie
vysvětlují vždy v návaznosti na studované písně (včetně problematiky transpozicí)
• součástí výuky jsou korespondenční úkoly, při kterých si student může ověřit, nakolik
ovládá probíranou učební látku
• pro získání většího hráčského sebevědomí je studentům bojujícím s trémou umožněno
přehrát si některé studované skladby v přátelské atmosféře na závěrečném koncertu
• během výuky jsou rovněž využívány pracovní nahrávky studovaných písniček, což má
velký vliv při analýze chyb i pokroků – studenti jsou vedeni k maximálnímu proniknutí
k hudební struktuře a umělecké komunikaci tak, aby v budoucnu byli schopni naučit se
nové skladby zcela samostatně bez pomoci pedagoga
• individuální přístup ke studentům je samozřejmostí

Počet hodin kurzu: 20 (v období duben–červen 2014)
Výuka probíhá buďto jako dvouhodinová lekce jednou týdně, anebo formou
čtyř víkendových soustředění (termíny dle domluvy)
Cena kurzu: 2400 Kč,- (2 studenti ve vyučovací hodině)
Bližší informace a přihlášky na tel. č. +420 596 614 175
nebo na adrese zus-lidicka@cmail.cz
http://www.zus-ovitkovice.cz/

