VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ve spolupráci s Českou zahradnickou akademií Mělník
otevírá v akademickém roce 2017 cyklus přednášek pro seniory

AKADEMII TŘETÍHO VĚKU – A3V VISK
cyklus seminářů

DĚJINY HUDBY
Cyklus šesti seminářů je zaměřen na hudební dějiny od nejstarších dob až po současnost.
Jednotlivé semináře se budou věnovat periodizaci hudebního vývoje, charakteristikou
jednotlivých hudebních slohů a stylů, základním rozdělením hudebních nástrojů a
hudebních těles, vysvětlen bude také vliv proměn společnosti na vývoj hudebních forem.
Pozornost bude věnována také osudům nejslavnějších autorů a postav ze světa hudby.

Lektor: PhDr. Dana Novotná, Ph.D.
Cyklus seminářů je určen pro seniory od 55 let, ale otevřen je i široké veřejnosti.
Témata:
periodizace hudebního vývoje z hlediska slohů a stylů, hudba období baroka (orchestrální hudba)
hudba období romantismu (programní hudba), od hudby romantismu k hudbě 20. století
hudební styly a žánry 20. a 21. století (jazz, swing, rock, folk, country, pop, aj.), základní rozdělení
hudebních nástrojů a hudebních těles.
Časový průběh a termíny seminářů:
Šestidílný cyklus o celkovém rozsahu 30 hodin bude probíhat vždy od 9:00 hod. /5 výukových hodin/, od
září 2017 do ledna 2018, zahájen bude prvním seminářem ve čtvrtek dne 5. 10. 2017, upřesnění dalších
termínů proběhne na prvním setkání.
Místo konání:
Česká zahradnická akademie Mělník, Na Polabí 411, budova Školní jídelny.
Cena: 950,- Kč/ cyklus
Přihlášky se přijímají nejdéle do 30. 6. 2017 nebo do naplnění kapacity studijní skupiny.
O zařazení do programu rozhoduje datum přijetí přihlášky, o přijetí do programu Vás budeme
informovat elektronicky nebo poštou na Vámi uvedené adresy.


PŘIHLÁŠKA – AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – VISK, středisko Mělník

DĚJINY HUDBY – Mělník 2017
Jméno a příjmení, titul
Datum a místo narození
Adresa trvalého bydliště (včetně
PSČ)

Kontaktní telefon a e-mail
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: tomasova@visk.cz nebo VISK, Havlíčkova 456, 293 01 Mladá Boleslav.
Bližší informace poskytne Petra Tomášová, DiS., tomasova@visk.cz, tel. 724 961 090.

