Pořádá Česká hudební společnost – Spolek přátel krásných umění
ve spolupráci se
ZUŠ B. Smetany v Litomyšli a Smetanovým domem v Litomyšli

Setkání přátel komorní hudby
a interpretační semináře
Litomyšl 2018

Setkání přátel komorní hudby a interpretační semináře se konají již 45. rokem, v Litomyšli už
potřinácté. Jedná se o interpretační kurzy a tvůrčí dílnu komorní hudby, kde rádi přivítáme
jednotlivce i komorní soubory. Těšíme se na studenty všech typů uměleckých škol i jejich pedagogy.
Jako každý rok, pořádáme interpretační kurzy probíhající v individuální výuce hry na smyčcové
nástroje, klavír a příčnou flétnu. Všichni dohromady si mohou zahrát v komorním orchestru nebo
zazpívat ve sboru. Navíc pro vás opět připravujeme zajímavé večerní koncerty.

Termín konání
Začínáme v neděli 8. července odpoledním příjezdem a končíme ve čtvrtek 19. července
dopoledním odjezdem.
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Místo konání
Litomyšl je město památek a spousty živého umění. Navíc se nachází blízko od dalších míst
spojených hudební tématikou. Navštivte např. Poličku Bohuslava Martinů, která určite stojí za
vidění.
Setkání přátel komorní hudby se uskuteční ve třídách ZUŠ B. Smetany (R. Stříteského 194,
naproti kostelu) a v klubových učebnách Domova mládeže v Litomyšli. Ten patří Vyšší odborné
škole pedagogické a Střední pedagogické škole v Litomyšli.
Adresa:
Domov mládeže VOŠP a SPgŠ,
Strakovská 1071,
570 01 Litomyšl
www.vospspgs.cz

Kurzy
Letošní lektorské obsazení:
• Klavír:

Fr. Malý, J. Holeňa

• Housle:

I. Štraus, L. Čepický, Č. Pavlík

• Housle dětská sekce:

M. Štrausová

• Viola:

J. Pěruška

• Violoncello:

M. Kaňka, M. Jerie

• Kontrabas:

P. Ries

• Komorní hra:

B. Mimra, M. Kaňka a další lektoři

• Příčná flétna:

M. Bílková Tůmová

• Orchestr:

B. Mimra

• Korepetice:

L. Čermáková, J. Holmanová

• Sborový zpěv:

J. Mimrová
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Koncerty
Programy jednotlivých koncertů zveřejníme s dostatečným předstihem na našem webu
www.kurzylitomysl.cz.

Ubytování
Účastnící i lektoři jsou ubytováni v Domově mládeže Vyšší odborné školy pedagogické a Střední
pedagogické školy v Litomyšli. V blízkosti je koupaliště. Do centra města je to 10 – 15 minut.
Adresa:
• Domov mládeže VOŠP a SPgŠ,
• Strakovská 1071,
• 570 01 Litomyšl
• www.vospspgs.cz
Pokud nebudete žádat ubytování, bydlíte blízko a můžete dojíždět, vyznačte to prosím na
přihlášce, abychom měli možnost přijmout více zájemců.
Opět jsou k dispozici dvě budovy – stará a nová – za rozdílné ceny ubytování.

Stará budova
Starší budova krásného Domova mládeže má pouze třílůžkové pokoje situované tak, že vždy
dva pokoje mají k dispozici na jedné straně koupelnu, na druhé WC s umyvadlem. Máme k dispozici
40 lůžek pro účastníky (méně než loni). Jen několik pokojů může mít přistýlku.
Lůžko stojí 260,- Kč za noc, ovšem pouze při plném obsazení budovy. Je nutné obsazovat pokud
možno všechna lůžka, jinak bude cena jednoho lůžka vyšší.

Nová budova
Nová budova má pouze dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, tedy s koupelnou a WC. K
dispozici je výtah a jeden bezbariérový pokoj. V tomto pavilonu počítáme především s ubytováním
rodinných příslušníků, kteří přijedou ve dvou, ale samozřejmě i všech ostatních, kteří budou mít o
toto ubytování zájem. Máme opět k dispozici celou novou budovu, což je cca 60 lůžek pro účastníky.
Lůžko stojí 350,- Kč za noc, resp. cena pokoje je 700,- Kč za noc. Je tedy ve vašem zájmu
obsazovat celé pokoje.
Obě budovy jsou propojeny uzavřeným proskleným přemostěním. V přízemí nové budovy je
také moderní jídelna s možností propojení se zahradou.

Objednávka ubytování
Nezapomeňte v přihlášce vyznačit, ve které budově chcete být ubytováni. Další podrobnosti (s
kým chcete být ubytováni, požadavky na stravování apod.) nám zatím nesdělujte. Tyto informace
patří do objednávky služeb, kterou vyplníte později.
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Cena
Ubytování – nocleh (denně) ............................................. 260,- nebo 350,- podle vybrané budovy
Stravování – snídaně, oběd, večeře .......................................................................................... 200,Kurzovné aktivního účastníka – komorní hra, individuální výuka, orchestr
Běžný účastník .................................................................................................... 1.990,Člen ČHS ............................................................................................................. 1.940,Kurzovné účastníka – pouze orchestr
Běžný účastník .................................................................................................... 1.050,Člen ČHS ............................................................................................................. 1.000,Pasivní účastníci – rodinní příslušníci, doprovod ...................................................................... 600,Event. změny v ubytování nebo stravování dodá Domov mládeže poději.

Přihlášku k online vyplnění naleznete na našem webu
www.kurzylitomysl.cz.

S podporou:
Města Litomyšl, Newtech s.r.o., Nadace Život umělce, Nadace Český hudební fond, Nadačního
fondu AVAST, Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje
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