Jabloňová 564/43
460 01 Liberec 12
IČ: 22758917
telefon: +420 604 620 319
e-mail: shvcr@seznam.cz

www.shvcr.cz
ČOB a.s. 250347488/0300

AKTUALITY červenec 2017
Dobrý den!
Po červnových leckdy zpěněných a bouřlivých vodách jsme dospěli ke klidné
hladině prázdnin. Užívejme si jich, načerpejme sílu, nadhled ale i inspiraci a energii
pro dny budoucí. Budeme rádi, když alespoň závěrečnou část prázdnin strávíme
společně.
Přípravy 28. ročníku Letní dílny hudební výchovy, která letos ve dnech 19. až 25. srpna
2017 proběhne opět v Mělníce, finišují. K dnešnímu dni evidujeme 83 přihlášených
pedagogů a přátel hudby, takže celkový počet účastníků bude jistě 90. Vzhledem k tomu,
že již tradičně největší zájem projevují kolegyně a kolegové ze ZUŠ, velice rádi pro ně
vytvoříme dvě studijní skupiny. Těší nás i zvýšený zájem o skupinu 2. stupně ZŠ – že by se
začínalo blýskat na lepší časy? Jestliže svou účast na kurzu stále ještě zvažujete, přihlásit
se můžete až do začátku srpna. Budete-li o kurzu informovat své kolegy a známé, velice
nám pomůžete.
Lektorský tým pro letošní ročník je charakteristický novými tvářemi
a snížením věkového průměru. I letos se budeme věnovat
aktuálním potřebám školní praxe. K těm stále více patří využití
současných dostupných médií a technologií. V této souvislosti
bychom chtěli upozornit na novou publikaci Základy hudebních
digitálních technologií, která je volně dostupná na adrese:
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Sasala1
Mezi lektory letošního ročníku přivítáme i Petra
Zemana, propagátora hry na ukulele a autora
učebnice Ukulele v české škole. Proto všichni, kdo tento nástroj
vlastníte, si jej nezapomeňte přibalit s sebou!

V rámci projektu Hudba do škol, který zaštiťuje Česká filharmonie za finanční podpory
Nadace Agrofert, již v červnu Rudolfinu proběhlo první setkání pedagogů, lektorů
a organizátorů. Začátkem července se v Liberci sešli zástupci pracovní skupiny ČF
s vedením SHV ČR a rámcově byla dohodnuta spolupráce. Projekt, který je v současné

době rozvržen na 4 roky, by měl směřovat nejen
za současnými pedagogy
edagogy (a žáky)
žáky do základních
škol, ale z dlouhodobějšího hlediska
ediska i za studenty
učitelství na univerzitách. Jedná se o de facto
první projekt tohoto druhu pojatý v takové šíři,
který předpokládá
dá i aktivní zapojení pedagogů
„z terénu“. Na LDHV v Mělníce projekt představí
pan Petr Kadlec z ČF, který rád zodpoví veškeré
dotazy. Vedení SHV ČR chápe tyto aktivity jako velkou příležitost pro hudební výchovu
obecně a nepochybuje,, že řada aktivních pedagogů, třeba právě z řad účastníků LDHV, se
do něho zapojí.
V průběhu 28. ročníku Letní dílny hudební výchovy se v prostorách ZŠ Jungmannovy
sady, Tyršova 93 v Mělníce uskuteční dne 24. srpna 2017 od 2000 členská schůze SHV ČR.
ČR
Program schůze bude na přelomu července a srpna vyvěšen na www.shvcr.cz.
www.shvcr.cz Prosíme
všechny členy SHV ČR, kteří se nezúčastní letošní LDHV a hodlají se členské schůze
zúčastnit, aby svou účast oznámili na adrese renetamusic@seznam.cz nebo na tel. č.
604 620 319.
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří reagovali na výzvy k úhradě členského
příspěvku za rok 2017. Latiníci říkají: Exempla trahunt – tedy: příklady táhnou …
Děkujeme!
Přejeme krásné letní dny!
Jan Prchal, předseda SHVČR
V Liberci 2017-07-07

