Milí houslisté současní i bývalí,
dovolte mi, abych Vám nabídl v rámci Velkého letního setkání s houslemi

Kurz pro začínající countryové a oldtimové houslisty
sem tam s trochou Irska…(včetně falešných začátečníků)
Datum:
Místo konání:

Začátek:
Konec:

Ne 17.7.2016 až So 23.7. 2016
Penzion Ráj, Litice 10, Zahrádky u České Lípy
k dispozici učebna/ klubovna, grillbar, vinárna, bazének
ubytování ve 2 a 3 lůžkových pokojích hotelového typu
neděle 17.7.2016 v podvečer
ubytování, večerní setkání s ostatními účastníky
sobota 23.7.2016 ve 13.30

Program:
dopoledne
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Kurzovné:

2 x 45 minut
2 x 45 minut
2 x 45 minut
2 x 45 minut
2 x 45 minut
2 x 45 minut

odpoledne

podvečer

večer

příjezd, ubytování
Jukebox
2x 45 minut
konzultace
hraní a zpívání s 1. hostem
2x 45 minut
konzultace
hraní a zpívání se 2. hostem
2x 45 minut
konzultace
hraní se 3. hostem
2x 45 minut
konzultace
Open stage
2x 45 minut
volno
Společný koncert a countrybál
3 x 45 minut společného hraní a zpívání

Kč 2800,(rodinný příslušník "nehouslista" Kč 0,nerodinný příslušník s jiným nástrojem Kč 1295,-)
v ceně tištěný materiál s tabulaturami , akordy a texty skladeb

Ubytování:

Penzion Ráj Litice
Základní cena: Kč 4.140,-

Platební podmínky:

do 29.2.16 vyjádření zájmu, do 31.3.16 zaplacení zálohy Kč 1500,případně i 1500,- za každého rodinného příslušníka
doplatky do 100% ceny 29.4. 2016

230 305 467/0300

Storno podmínky:

do 13.5.2016 storno Kč 800,-, možnost vyslat jiného účastníka
do 30.6.2016 storno 50%, možnost vyslat jiného účastníka
po 30.6.2016 storno 100%, možnost vyslat jiného účastníka

Komu je kurz určen
Zájemcům o oldtimové a countryové, případně irské fiddle
- všem, kteří chtějí zkusit kouzlo houslové hry a nebojí se začít v každém věku
- všem těm, kteří v některé své životní fázi chodili "do houslí" a chtějí (třeba i po letech)
navázat v country a oldtime stylu
- těm, kdo chtějí fiddlemi podpořit muzikanty ve svém okolí při lidovém muzicírování
- těm, kdo hrají v kapele na jiný nástroj (možno vzít s sebou) a chtějí zvládnout i fiddle
- těm, kdo chtějí fiddlemi doprovodit svůj zpěv a jen tak si doma zahrát
- všem, kdo věří, že housle jsou sice těžký nástoj, ale při troše šikovnosti se s nimi
dá zapojit do muzicírování v relativně krátké době
- těm, kdo chtějí strávit hezké chvíle s ostatními muzikanty bez nezdravého soutěžení,
v ovzduší kolegiality a vzájemného respektu a snahy si společně zahrát

Co poznáte a v čem se zdokonalíte
- fiddlerský styl downbow fiddling
- jednoduché doprovody známých i méně známých melodií
- několik jednoduchých melodií (písniček)
- základní pentatonický prstoklad do countryových písní
- základní orientaci v rytmu a různém provedení skladeb
- jak hrát především "na ucho"
- tam, kde to věci prospěje, umět použít tabulaturu v mnohém jednodušší než noty
- že si lze zahrát bez obav kdykoliv, kdekoliv a s kýmkoliv

Co se nenaučíte
- slepě a mechanicky cvičit jednu věc dokola
- hrát bez návaznosti na vnímání muzikantů okolo
- perfekcionisticky opakovat nacvičený materiál
- stresovat se nad každým nepovedeným tónem
- udělat si z fidlání peklo

Technická data:
- kurz obsahuje 22 vyučovacích hodiny v délce 45 minut
- k nim další 24 jednotky v délce 45 minut doprovodného programu a setkání
se zajímavými hosty z oblasti oldtimu, country a irské muziky
- kdykoliv téměř nepřetržitá možnost osobních konzultací
- kurz je realizován v případě nejméně 8 účastníků, maximální počet je 15
O B J E D N Á V E J T E V Č A S !!!

Zvláštní nabídka
Po předchozí domluvě lze zapůjčit housle za symbolický poplatek Kč 350,na celou dobu trvání kurzu s možností případného odkoupení nástroje

Přihláška
Přihlašuji se tímto závazně na kurz pro začínající countryové a oldtimové houslisty
ve dnech 17.7.2016 - 23.7.2016 v Liticích na Českolipsku
za cenu Kč 6940,- (kurzovné, 6x nocleh se snídaní, 6x oběd, 6x večeře)
(rodinný příslušník za totéž Kč 4.140,- bez kurzovného)

Pozn. Účastníci kurzů Fiddle Farm mají exkluzívní podmínky, kvalitní ubytování a
strava v penzionu jsou poskytnuty s cca 30% slevou oproti běžným
sezónním cenám

Lektor:

Radek Špindler, IČ 48304735

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
Číslo OP (pro ubytování)
Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s veškerými informacemi,
týkajícími se kurzu, včetně stornopoplatků
V
dne
Podpis účastníka:

Poznámka:
Vyplněnou přihlášku zašlete buď na adresu:
Ing. Radek Špindler,
Valteřice 68, Žandov,
470 02 Česká Lípa 2
nebo na email

radek.spindler@centrum.cz

Další informace na telefonu 725 301 386 (8 - 21 hodin)
změna večerního programu vyhrazena

