Muzičky 2022 – Hrajeme Strážnicko II
Tvůrčí dílna interpretace lidové hudby pro mládež od 12 let
Pořadatel: Národní ústav lidové kultury
Termín: 16. – 18. 12. 2022
Místo konání: zámek Strážnice
Ubytování: Autokemp Strážnice
Stravování: restaurace Autokemp Strážnice
Projekt Muzičky jako tvůrčí dílna dětských a mládežnických muzik zaměřených na
interpetaci lidové hudby se koná každoročně od roku 2006 (od roku 2008 je jejím
pořadatelem Národní ústav lidové kultury). Cílem projektu je podpora dětských a
mládežnických muzik, jejichž nebývalý rozmach u nás s potěšením zvláště v posledních
letech sledujeme. Od roku 2019 dochází k inovování projektu a jeho zaměření na jednu
folklorní oblast. Letošní ročník je opět věnován Strážnicku. Cílem a smyslem projektu je
pomoci mladým muzikantům poznat regionální specifika naší lidové hudby, a to
prostřednictvím skupinové výuky zaměřené na jednotlivé nástroje či nástrojové sekce
fungující v rámci hudebních seskupení interpretujících lidovou hudbu a následné „besedy u
cimbálu“, kde si účastníci mohou vyzkoušet své dovednosti ve hře s vybranou regionální
muzikou. Dále formou přednášek o lidové hudební tradici daného regionu – o regionálních
specifikách hudebního folkloru, o písních a jejich interpretaci vzhledem k tancům, které se při
nich tančily (tempo, styl doprovodu), plánováno je spojení s ukázkou příslušných tanců,
představení základních typů kroje vybraného regionu, jeho užití a funkce.
Příhlášky je možné odeslat do 18. 11. 2022 elektronicky na e-mail: petr.horehled@nulk.cz
Informace k projektu:
Mgr. Petr Horehleď, telefon: 518 306 631, e-mail: petr.horehled@nulk.cz
Cena kurzu činí 500,- Kč, je splatná v hotovosti při nástupu 16. 12. 2022.
Doprovázející osoba si hradí cenu za ubytování a stravování ve výši 500,- Kč za osobu a noc,
stejně jako ostatní účastníci.

Časový harmonogram (změna programu vyhrazena):

Pátek:

16.00 – 17.30
18.00 – 19.00
20.00 – 20.30
20.30 – 21.30

příjezd účastníků do Strážnice, prezence, ubytování
večeře
poslechový seminář – lidová hudba na Strážnicku
práce s lektory (opakování výstupu ročníku 2019)

Sobota:

7.30 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.45
11.45 – 12.45
13.00 – 13.45
14.00 – 15.00
15.00 – 16.45
16.45 – 17.00
17.00 – 18.45
19.00 – 19.45
20.00 – 22.00

snídaně
zahájení kurzu, rozdělení do skupin
práce s lektory
přestávka (svačina)
seminář – kroje regionu Strážnicko
práce s lektory
oběd
taneční dílna – tance regionu Strážnicko
práce s lektory
přestávka (svačina)
práce s lektory
večeře
výstupy jednotlivých skupin, beseda u cimbálu

Neděle:

7.00 – 7.45
8.00 – 8.45
9.00 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.45
12.00 – 12.45
13.00

vystěhování z ubytovacího zařízení
snídaně
práce s lektory
přestávka (svačina)
společná práce, rozloučení
oběd
odjezd

Přihláška na Tvůrčí dílnu interpretace lidové hudby – Muzičky 2022
Jméno a příjmení: ……………………………………………

Datum narození: …………………….

E-mail: ……………………………………......................

Telefon: ……………………………..

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………….
Číslo OP / cestovního pasu: ………………………………

Očkování / platný test / prodělaný covid

Zákonný zástupce: ……………………………………………………………………………………….
Kontakt na zákonného zástupce (email a telefon): ………………………………………………………
Hudební nástroj/hudební sekce (vlastní nástroj včetně cimbálu nutný!!!):
1. housle

2. housle

Obligát

Kontry

Kontrabas

Cimbál

Klarinet

Vyznačte pozici, o kterou máte zajem

Praxe ve hře (kolik let účastník hraje na daný nástroj, případně zda je členem nějaké muziky):
……………………………………………………………………………………………………………
Ubytování: Ano / Ne (nehodící se škrtněte)
Strava:
Pátek
Sobota
Neděle
večeře
snídaně
oběd
večeře
snídaně
oběd
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doprovázející osoba (u dětí mladších 15 let doporučeno):
Jméno a příjmení: ……………………………………………….
E-mail: …………………………………….........................

Telefon: ………………………….

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………
Ubytování: Ano / Ne (nehodící se škrtněte)
Strava:
Pátek
večeře
ANO
NE

snídaně
ANO
NE

Sobota
oběd
ANO
NE

Neděle
večeře
ANO
NE

snídaně
ANO
NE

oběd
ANO
NE

Svým podpisem udělujete provozovateli kurzu, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával
osobní údaje, obsažené v přihlášce. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o
Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále je „GDPR“
dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o změně některých zákonů. Osobní údaje budou
zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou archivovány.
Jedná se o údaje, které jsou pro nás v případě a organizaci kurzů nezbytné v případě nutnosti je po nás mohou dále
vyžadovat oprávněné instituce, kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro
nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění kurzu, za účelem poskytnutí relevantních služeb,
pořádaných organizátorem. Díky tomuto souhlasu vám budeme moci zasílat relevantní informace, týkající se našeho
kurzu. Údaje smí být využity k vypracování statistik. Na mou žádost budou údaje z databáze vyřazeny. Stejně tak
souhlasím s použitím fotografií z akce, jako součásti propagačních materiálů a aktivit Národního ústavu lidové kultury.

Zmocňuji tímto provozovatele kurzu (NÚLK) ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném
rozsahu a k výše uvedeným účelům.
Poznámky (např. zdravotní omezení stravy) …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

Datum: ……………………….

Podpis účastníka nebo zákonného zástupce: …………………………….

