KURZY
SE SMYČCEM V KAŽDÉM VĚKU – lektorka Hana VOJTKOVÁ
V kurzu tohoto typu se účastník seznámí jak se základy hry na housle, případně na violu, tak rovněž zdokonaluje již
získané dovednosti. Je určen všem zájemcům, kteří vzhledem ke svému věku nemohou být žáky školy.

Cena 350,- Kč za jednu lekci
KURZ HRY NA ELEKTRICKOU KYTARU – lektor Mgr. Petr JANDA
Pro začátečníky:
 Technika pravé a levé ruky – hra trsátkem
 Nácvik základních akordů, jejich rozkladů a kombinací při doprovodech písní
 Stupnice a jejich rytmické varianty
 Práce s čistým a zkresleným zvukem
 Seznámení se základní formou blues (dvanáctka)
Pro pokročilé:
 Pentatoniky - základ pro tvoření kytarových sól
 Speed metal – technika „tvrdé kytary a rychlých prstů
 Improvizace a hra sól – kytarové licky, práce se zpětnou vazbou, vibráto, flažolety, vytahování strun,
tapping...
 Možnost hry v souboru (2 kytary, kytara baskytara, rocková kapela...)

Cena 350,- Kč za jednu lekci
KURZ HRY NA BASOVOU KYTARU – lektor BcA. Petr JANDA










Správné držení nástroje při hře vstoje i vsedě
Rozvíjení techniky pravé i levé ruky (klasická hra prsty, palcová technika - slapping)
Seznámení se zvláštnostmi pětistrunné, šestistrunné a bez pražcové baskytary
Orientace v tóninách a jejich základních harmonických funkcích při doprovodech písní (tonika, dominanta,
subdominanta atd.)
Hra z not z basového klíče i podle akordových značek
Nácvik základních rytmických riffů
Seznámení se se základními hudebními formami (bluesová dvanáctka, aj.)
Jazzová improvizace, Walking Bass
Možnost hry v souboru (rocková kapela, jazzový band, či jiné seskupení podle možností)

Cena 350,- Kč za jednu lekci
BB BAND – lektor Mgr. Miroslav HOLUB






Naučíte se souhře v nástrojové skupině (rytmika, trubky, saxofony, trombony)
Jak správně frázovat
Ladění v rámci nástrojových skupin i celého big bandu
Uvedení do hry chorusů
Možnost vystupování s big bandem na řadě kulturních akcí

Cena 300,- Kč za jedno pololetí

PALETA (Žebětín, Křivánkovo nám. 11) – lektorka PaeDr. Lenka ROGOŽANOVÁ
Je určen dětem ve věku od pěti let. Každé dítě rádo něco vytváří. Když se mu vytvoří vhodné podmínky, mnohdy jsou
všichni překvapeni. Děti poznávají různé výtvarné techniky. Také experimentují, volí si svá vlastní témata a oblíbené
výtvarné prostředky. Při tvorbě vznikají i nové prožitky: radosti z krásy, z povedeného společného díla, z prostředí, kde
se cítí dítě dobře atd. Jde i o určitou formu psychohygieny, kdy děti mohou bezpečně, prostřednictvím výtvarné
činnosti, uvolnit různá napětí a učí se tak i aktivnímu odpočinku.

Cena 1.750,- Kč za jedno pololetí při počtu 8 účastníků (2h/týden)
ZTIŠENÍ PŘI VÝTVARNÉM TVOŘENÍ (Žebětín, Křivánkovo nám. 11) – lektorka PaeDr. Lenka
ROGOŽANOVÁ
Vnitřní klid, duševní rovnováha a radost z tvoření a vzájemného sdílení, to jsou stěžejní cíle kurzu. Prostřednictvím
výtvarného projevu tak nahlédneme do své duše, která často skrývá nejrůznější tajemství. Nejedná se však o
arteterapii, ale spíše o jakousi „autoterapii“ při pohledu na sebe sama díky vlastnímu výtvoru. Najít si pravidelně čas
pro sebe a vzájemné setkávání v bezpečném prostředí, to je v dnešní uspěchané době součást psychické hygieny.

Cena 3.000,- Kč za jedno pololetí
PASTELKA pro seniory (Žebětín, Křivánkovo nám. 11) – lektorka PaeDr. Lenka ROGOŽANOVÁ
Nejedná se o univerzitu třetího věku. Přesto budeme obohaceni. Čím? Tím, že pokrýt bílou plochu, třeba jen pastelkou,
dokáže každý z nás. A to každý jinak, svým jedinečným způsobem. Spontánní činností vznikají i nečekané zážitky a
nové, obohacující mezilidské vztahy.

Cena 1.750,- Kč za jedno pololetí při počtu 8 účastníků (2h/týden)
BALERINKY (Bohunice, Amerlingova 2) – Mgr. Leona BAKALOVÁ
Tento kurz je určen holčičkám od 4 do 5 let, které rády tančí, mají radost z pohybu a hudby. Lekce probíhá hravou
formou pomocí pohybových her, rytmických cvičení, zpěvem a taneční improvizací.

Cena 1.750,- Kč za jedno pololetí při počtu 8 účastníků (1,5h/týden)
doBALETí – MgA. Helena APETAUEROVÁ
Kurz je určen absolventkám II. stupně a studia pro dospělé ZUŠ.
Zahrnuta je výuka moderního tance – propojení různých tanečních stylů a technik, včetně floor work a výuka
klasického tance – základní trénink a variace.
V rámci kurzu se zaměřujeme na zlepšení koordinace a rovnováhy, rozvoj rotační a skokové techniky a zvýšení
rozsahu.
Cílem je rozvoj tanečního projevu, hudebního cítění a dynamiky pohybu.

Cena 1.750,- Kč za jedno pololetí při počtu 8 účastníků (2h/týden)

