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
Č.j.: ÚCK/201-8/2020

Letní varhanní kurzy v Sola gratia
Chvalčovské miniatury 3. díl (vyd. Kalich 2020)
jednoduché doprovody k písním z Evangelického zpěvníku
Nový díl Chvalčovských miniatur obsahuje kromě snadných doprovodů písní z Evangelického
zpěvníku také chorálové předehry a volné varhanní skladby pro pokročilejší varhaníky.
Doprovody písní jsou napsány jednoduše. Většina písní je opatřena čtyřhlasou sazbou
s minimálním pohybem středních hlasů, což by mělo vést k rychlejší četbě not a hlavně
k lepšímu plynutí toku melodie.
Kurzy jsou určeny varhaníkům a doprovazečům bohoslužebného zpěvu ze sborů naší církve.
Budou probíhat ve středisku Sola gratia a v ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem. Srdečně zveme
jak začínající, tak i pokročilejší amatérské varhaníky z různých věkových skupin (hráče
na klavír / klávesy, žáky ZUŠ, samouky), kteří se této službě věnují a potřebují získat nové
podněty a zkušenosti pro praxi. Náplň každého kurzu se snažíme udělat tak, aby se v něm dobře
cítili jak začátečníci, kteří jsou na kurzu poprvé, tak i ti, kdo jezdí pravidelně již několik let
především kvůli společenství, programu, informacím, které zde mohou získat. Naše kurzy jsou
příležitostí pro růst v této oblasti. Těšíme se na nové zájemce.

Termíny kurzů:
16. – 19. 8. 2020 – kurz pro mládež (4 pracovní dny)
19. – 21. 8. 2020 – kurz pro absolventy a studenty SCHEA (3 pracovní dny)
21. – 23. 8. 2020 – kurz pro střední generaci (3 pracovní dny)
Náplň kurzů:
1.
2.
3.
4.

doprovody a předehry k písním z EZ z notové sbírky Chvalčovské miniatury 3,
varhanní skladby z různých období pro začátečníky i pokročilé,
přednáška z dějin církevní hudby a návody k improvizaci,
pobožnosti a společné zpívání písní ze stávajícího i z nového církevního zpěvníku.

Ubytování a kompletní stravování máme zajištěné v penzionu Sola gratia v Bystřici
pod Hostýnem. Poplatek kurzu (cena za ubytování a kompletní stravu) je ve výši 2000 Kč
na osobu (kurz pro mládež) a 1800 Kč (kurzy pro SCHEA a střední generaci). Platí se až
na místě. Zájemci se mohou písemně přihlásit formou e-mailu do 2. 7. 2020 na výše uvedenou
e-mailovou adresu. V jednoduché přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu, telefon,
sbor ČCE, termín kurzu, příp. požadavky ke stravě. Nelze se přihlásit jen na část kurzu.
Po přihlášení každý uchazeč obdrží materiály a pokyny k samostatné přípravě. Zahájení obou
kurzů je naplánováno na 16:30 hod. v den příjezdu. Každý kurz končí po obědě v den odjezdu.
Na muzicírování a na příjemné společenství se těší lektoři kurzů
Ester Moravetzová & Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor ČCE

