Pozvánka na VI. ročník klavírního festivalu

„Magický klavír v proměnách času“
Milí klavírní kolegové a malí nadšení klavíristé,
pomalu, ale jistě, se opět blíží doba opavského podzimního kouzlení
na černobílých klávesách, a proto bychom touto cestou chtěli pozvat
všechny naše stávající účastníky i nové zájemce na již šestý ročník
nesoutěžního klavírního festivalu, který organizuje klavírní oddělení
ZUŠ Václava Kálika v Opavě ve spolupráci se SRPUŠ a pod záštitou
Magistrátu města Opavy.
Letošní festival se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu 2017 tentokrát
v atraktivních prostorách Církevní konzervatoře v Opavě, kde bude
pro účastníky, pedagogy i posluchače připraven bohatý program.
V dopoledním a odpoledních blocích tradičně proběhne vystoupení přihlášených
účastníků obohacené o polední „Matiné Lukáše a Elišky“, dále se můžete těšit na
oblíbený hudebně-dramatický kabaret s názvem „Dějiny hudby v kostce“ v podání
mladých umělců Andrzeje Molina a Tomáše Vrány. V doprovodném programu pro vás
bude připraveno například kouzelnické představení Vítka Válka, přednáška mladé
klavíristky a skladatelky MgA. Evy Suchánkové, u které si budete moct zakoupit i něco
z její skladatelské dílny a novinkou, kterou uvítají jak žáci, tak i pedagogové, bude
možnost klavírních workshopů, které povedou pedagogové z Církevní konzervatoře
Opava a Fakulty umění Ostravské univerzity (Doc. Eliška Novotná, Mgr. Lukáš Michel,
ArtD., Mgr. Jana Vondráčková, Ph.D., MgA. Lukáš Poledna, Ph.D. a MgA. Olexii Gerych).
Festival vyvrcholí podvečerním klavírním recitálem Marka Kozáka, laureáta
mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro a semifinalisty mezinárodní klavírní soutěže
Fryderyka Chopina ve Varšavě.

NOVINKY letošního ročníku!
 Nové atraktivní prostory Církevní konzervatoře Opava
 Koncertní aula má k dispozici křídlo Bohemia Piano, kopii velkého dvoumanuálového
francouzského barokního cembala z firmy Vykoukal a jednomanuálový pozitiv
(dispozice: Kopula 8´, Kopula 4´, Principál 2´, Kvinta 1 1⁄3, rozsah: C – d3 (chybí CIS)
 V průběhu festivalu bude zajištěna možnost zakoupení občerstvení
 Pro zájemce možnost klavírního workshopu (nutno uvést v přihlášce)
 Paralelní doprovodný zábavný program pro děti i pedagogy
 Přednáška MgA. Evy Suchánkové a možnost zakoupení jejího elektronického
notového materiálu
 „Matiné s Lukášem a Eliškou“ klavírní dialogy pedagogů Fakulty umění Ostravské
univerzity
 Klavírní recitál mladého pianisty, skladatele a varhaníka Marka Kozáka

Podmínky:
 Vystoupení se mohou zúčastnit pouze žáci ZUŠ.
 Skladby mohou být sólové, pro 4 ruce a 6 rukou, komorní i souborové, ale ve všech
variantách musí zaznít klavír!
 Vítáme originální nástrojové obsazení a aranže.
 Výběr repertoáru je zcela libovolný, avšak maximální délka vystoupení je 10 minut.
 Pedagogové nemohou účinkovat jako spoluhráči, ani jako korepetitoři.
 Jedinou podmínkou pro účinkující je, aby v sólových skladbách i v různých
nástrojových kombinacích zazněl klavír.

Pro všechny účastníky máme přichystaný pěkný dáreček a diplom!
Přihlášku (ke stažení v příloze) zasílejte na email: magickyklavir@gmail.com
do 30. 9. 2017. Potvrzení o přijetí přihlášky vám zašleme obratem a časový
harmonogram festivalové přehlídky obdržíte do konce října 2017. Přihlášky zasílejte
prosím co nejdříve, kapacita festivalu je omezená – v případě překročení limitu počtu
účastníků je rozhodující pořadí přicházejících přihlášek. Možnost objednávky obědů
pro účinkující a jejich doprovod (viz. přihláška).
Hlavním cílem tohoto festivalu je, aby si mladí pianisté přijeli zahrát pro radost,
získali nové zkušenosti, navázali přátelství, poznali další možnosti využití klavíru a
seznámili se s významnými klavírními pedagogy a interprety z České republiky. Inspirací
Vám mohou být posledních pět ročníků na našich facebookových stránkách:
http://www.facebook.com/KlavirniFestivalOpava
Těšíme se na setkání s Vámi a doufáme, že se nám podaří pro malé klavíristy
opět připravit zábavný den plný hudby se spoustou hudebních zážitků a nových setkání.

Všechny srdečně zveme!
Pro aktuální informace sledujte FB stránky!!!
Kontakt: BcA. Markéta Husová
Tel. 737 416 983
Email: magickyklavir@gmail.com
ZUŠ Václava Kálika, Nádražní okruh 11/674, 746 01 Opava, tel.: +420 734 795 402

