Uničov, 3. října 2017
Vážení a milí přátelé,
přejeme Vám příjemný a úspěšný start do nového školního roku a srdečně Vás
zveme k účasti na 19. ročníku klavírních kurzů, které pořádá Spolek rodičů a
přátel ZUŠ Uničov ve spolupráci s městem Uničov.
Jako v předchozích letech Vám nabízíme možnost pracovat v klidném a
přátelském prostředí na svých klavírních dovednostech a repertoáru, vyměňovat
si názory a zkušenosti stejně jako získávat cenné rady.
V letošním roce jsme pro Vás připravili cyklus jednodenních klavírních dílen,
který zahájíme v sobotu 4. 11. 2017 a ukončíme v sobotu 18. 3. 2018. V níže
vypsaných termínech Vám nabízíme možnost účastnit se vyučovacích lekcí
(veřejnosti přístupných), využívat učebny ZUŠ pro přípravu na výuku, setkávat
se s klavírními pedagogy a diskutovat o záležitostech s klavírní pedagogikou
souvisejících i nesouvisejících.
O odbornou výuku, individuální přístup a příjemnou pracovní atmosféru se
v klavírních dílnách budou starat naši osvědčení lektoři - klavírní pedagogové
Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži Mgr. Mária Vaitová,
ArtD. a Mgr. Václav Vait.
Další informace:
Termíny klavírních dílen
4. 11. 2017
2. 12. 2017
27. 1. 2018
17. 2. 2018
18. 3. 2018
Doprovodné akce
18. 3. 2018

-

Dohled nad žáky -

koncert účastníků kurzů
organizátoři zajišťují dohled nad účastníky kurzů
pouze v době vyučovacích lekcí a společně
organizovaných akcí

Osvědčení

-

aktivní účastník obdrží Osvědčení o absolvování kurzů
a drobný dárek na památku

Kurzovné

-

úhrada při prezenci dne 4. 11. 2017

-

kurzovné zahrnuje účast ve výuce a na doprovodných akcích
(koncert)

-

aktivní účastník

-

pasivní účastník (pedagog, doprovod žáků) 600,- Kč

-

zápisné (rodiče doprovázející žáky)

-

zasílejte do 24. října 2017 na adresu ZUŠ Uničov,
Litovelská 190, 783 91 Uničov,
popř. elektronicky: smetanova@zusunicov.cz

Přihlášky

1500,- Kč
200,- Kč

Další informace
pozvánka s přihláškou budou zveřejněny na webové
stránce ZUŠ Uničov (www.zusunicov.cz)
-

v případě dotazů se obraťte na Mgr. Ludmilu Smetanovou,
tel. 585 054 210 – linka 21, mob. 724 363 903,
e-mail: smetanova@zusunicov.cz nebo na Annu Szárazovou,
tel. 585 054 210 – linka 19, mob. 730 125 343,
e-mail: aninasza@gmail.com

-

podrobnější informace včetně rozvrhu prvního vyučovacího
dne obdrží přihlášení účastníci po uzávěrce přihlášek

Přivítáme Vás všechny, kteří se v budoucnu chystáte na profesionální hudební
dráhu, stejně jako Vás, pro které hudba a hra na klavír zůstanou krásným
koníčkem.
Na setkání s žáky i klavírními pedagogy se těší
Mgr. Ludmila Smetanová
ředitelka školy

