ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Celocírkevní kantor
Na Chaloupkách 172, 768 72 Chvalčov
tel. 573 378 607 e-mail: moravetz@e-cirkev.cz mobil: 737 506 119

Sborům Českobratrské církve evangelické

Varhanní letní kurzy u Salvátora
hudba zlaté éry protestantského chorálu
Oba kurzy jsou určeny pouze varhaníkům a doprovazečům bohoslužebného zpěvu ze sborů naší církve.
Srdečně zveme jak začínající, tak i pokročilé mladší i starší amatérské varhaníky (klavíristy), kteří se této
službě začínají věnovat, či se jí věnují již delší dobu, a potřebují získat nové podněty a nové zkušenosti na
překrásných „bachovských“ varhanách, které rekonstruovala firma Eule z Německa. Tímto chceme
nabídnout našim církevním varhaníkům, aby si mohli zahrát na krásný nástroj, který je odborníky
považován za unikát v naší zemi. Pro začátečníky je to ideální příležitost seznámit se s královským
nástrojem a zamilovat si jeho jedinečné zvukové možnosti.
Témata kurzů:
- severoněmecká varhanní hudba 17. - 18. st.: chorální předehry, chorální variace a volné formy J. P.
Sweelincka, H. Scheidemanna, F. Tundera, D. Buxtehudeho, J. S. Bacha
- doprovody protestantských chorálů s cantem firmem v různých hlasech, např. Chváliž Hospodina, Nuž
Bohu děkujme, Z celého srdce svého, Veleben Bůh buď jeho čin, atd.
- chorální improvizace v barokním stylu na barokní písně: bicinium, předimitace, sekvence, figurace,
kolorovaný cantus firmus
- zpěv písní a liturgických zpěvů při večerních a ranních modlitbách

Termíny kurzů:
1. kurz: 8. - 10. července 2013
2. kurz: 10. - 12. července 2013
Náplně obou kurzů jsou stejné. Tentokrát nemáme kurzy rozděleny generačně či podle kategorií
(začátečníci/pokročilí). Zahájení obou kurzů je naplánováno na 14. hod. v den příjezdu. Každý kurz končí
ve 12 hod. v den odjezdu. Ubytování (2 noclehy) se snídaní máme rezervované pro 20 osob v Church
Pensionu, Jungmannova 9, Praha 1. Obědy a večeře nemáme zajištěné. Účastníci kurzu si je budou
obstarávat sami v době delších přestávek. Každý uchazeč obdrží písemné potvrzení, které může předložit
ve svém sboru k případnému proplacení výdajů, spojených s tímto kurzem (poplatek kurzu a cestovné).
Poplatek kurzu s ubytováním v Church Pensionu je 700 Kč /osoba, bez ubytování pouze 100 Kč / osoba.
Platí se až na místě. Zájemci nechť se písemně přihlašují co nejdříve do 27. června 2013 na výše uvedenou
adresu.
Po přihlášení každý uchazeč obdrží materiály k samostatné přípravě. V jednoduše sepsané přihlášce ať
nechybí jméno, příjmení, věk, sbor ČCE, adresa, telefon, příp. žádost o ubytování. Odhlásit se z kurzů
je možné jen z velmi závažných důvodů.
Na muzicírování a na příjemné společenství se těší lektoři kurzů:
prof. Ester Moravetzová & Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor ČCE

