Témy seminára:
Alexandrova
technika
────
Flauto traverso
priečna flauta
SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA WORKSHOP A MAJSTROVSKÝ KURZ

GENEVIÈVE BLANCHARD - IZRAEL
13. - 14. FEBRUÁRA 2019
Miesto konania podujatia:
Cirkevné konzervatórium v Bratislave
Geneviève Blanchard - pôvodom z Kanady, žije v súčasnosti v Izraeli. Vyštudovala
prestížne parížske konzervatórium – Paris Conservatory (CNSM). Pokračovala u
Aurèle Nicoleta na Musik Hochschule vo Freiburgu v Nemecku, na Royal

────
Francúzska
a nemecká
baroková hudba
────
Seminár
Workshop

Conservatory v Haagu sa špecializovala na barokovú flautu u Wilberta Hazelzeta a
na renesančnú flautu u Nancy Hadden. Je tiež certifikovaným učiteľom
Alexandrovej techniky. Vystupuje s barokovým ansáblom - Barrocade Ensemble,

Modelové
vyučovanie

Jeruzalemským barokovým orchestrom, Phoenix, the DISCANTVS consort a i. Na
svojich početných flautách hrá široký repertoár od renesancie až po súčasnosť.
Viedla majstrovské kurzy sólovej i komornej hudby vo Francúzsku, Nemecku a
Kanade. Vyučovala hru na flaute a barokovej flaute na Izraelskom konzervatóriu v
Tel Avive, zástupkyňa prvej flautistky vo Filharmonickom orchestri v Calgary.
Ako členka The Musick Masters, vystupovala s orchestrami - Pacific Baroque
Orchestra a CBC Vancouver Orchestra.
Podujatie sa koná v spolupráci a s finančnou podporou
Veľvyslanectva štátu Izrael v Slovenskej republike

CIRKEVNÉ KONZERVATÓRIUM
V BRATISLAVE
BEŇADICKÁ 16
851 06 BRATISLAVA
WWW.CKBA.SK
SEKRETARIAT@CKBA.SK

Program seminára:
13. 02. 2019
9:30 - 11:30

Úvod do Alexandrovej techniky, uvedomenie si
tela, dýchanie, rovnováha, sloboda (prineste si
pohodlné oblečenie, a prípadnú podložku - deku,
alebo niečo, na čo si môžete ľahnúť na zem)
- prestávka na obed -

13:00 - 16:00 workshop Francúzske baroko - tance, prelúdiá,
ornamentácie, rytmus

14. 02. 2019
9:00 - 9:30

Alexandrova technika, warming - up, dýchanie

9:30 - 11:30

workshop Nemecké baroko:
Quantz, Telemann, Bach
- prestávka na obed -

13:00

Otvorené vyučovanie

Svoju aktívnu účasť nám oznámte do 16. 01. 2019
e-mailom na adrese sekretariat@ckba.sk
Do e-mailu uveďte svoje meno, školu a repertoár, s ktorým sa budete
prezentovať.
Pozor! počet aktívnych účastníkov je limitovaný!
Poplatok za aktívnu účasť je 10 € / 1 osoba, zaplatíte v deň konania pri
prezentácii.
Seminára sa môžete zúčastniť aj ako pasívny poslucháč, resp. divák, vstup
na podujatie je voľný.
Svoju pasívnu účasť nám potvrďte e-mailom do 31. 01. 2019 na adrese
sekretariat@ckba.sk
Do správy uveďte Vaše meno a školu.
Je možnosť rezervácie obeda v školskej jedálni, Váš záujem nám potvrďte
v e-maili, cena obeda je 3 €.
Náklady na cestu, ubytovanie a stravu si každý účastník hradí sám.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

