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Vec: Pozvánka na tvorivé hudobné dielne pre detské a mládežnícke ľudové hudby-Na našu nótu 

 

Krajské osvetové stredisko v Nitre organizuje v dňoch 25. – 29. september 2019 hudobnú 

dielňu pre detské a mládežnícke ľudové hudby „Na našu nótu“. Výučba sa uskutoční oddelene v 

jednotlivých nástrojových sekciách (2x husle, viola, kontrabas, cimbal), ale aj spoločne. Každá 

nástrojová sekcia bude cvičiť pod dohľadom odborného lektora. Cieľom tohto prístupu je venovať 

sa jednotlivým súvislostiam a funkciám hry každého nástroja v kapele a rozvíjať tak muzikantskú 

zručnosť a tiež súhru celého hudobného zoskupenia. Účastníci budú zároveň zdokonaľovať svoje 

interpretačné schopnosti v oblasti tradičnej ľudovej hudby. Súčasťou tvorivých hudobných dielní sú 

voľno-časové aktivity a záverečná prezentácia.  

 

Výučba bude prebiehať denne v 3 etapách - doobeda, poobede a večer, osobitne v 

jednotlivých nástrojových sekciách (2x husle, kontra, kontrabas, cimbal) a na koniec dňa i spoločne. 

Každú nástrojovú sekciu bude učiť jeden špecializovaný lektor. Pre efektívnu prácu je potrebné 

limitovať počet účastníkov v jednotlivých sekciách na max. 4 hudobníkov, primášov max. 8. 

Lektori sa zamerajú na oblasť Ponitria a Požitavia. 

 

Hudobná tvorivá dielňa sa bude realizovať v penzióne Kúria v obci Trávnica /okr. Nové 

Zámky/. 

 

Kritériá výberu: 

min. dvojročná muzikantská prax 

ovládanie základných techník hry 

čítanie z listu (hranie podľa nôt) – základná orientácia 

 

Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov, pri veľkom záujme o dielne prebehne užší výber. 

Organizátori hradia účastníkom ubytovanie, celodennú stravu, prácu lektorov a animátorov 

voľného času. Náklady na dopravu si účastník hradí z vlastných zdrojov. Súčasťou dielní sú aj 

voľno-časové aktivity a tvorivé dielne pod vedením animátorov. V posledný deň tvorivých dielní 

účastníci odprezentujú rodičom a príbuzným to, čo sa naučili. 
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V prípade ak by mali záujem zúčastniť sa tvorivých dielní aj vedúci ľudových hudieb, je 

potrebné sa nahlásiť u organizátora. Ubytovanie a stravu si hradia v plnej výške. 

 

 

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 

 

 

 

Prihlášky spolu so súhlasom zákonného zástupcu posielajte do 1. augusta 2019 na adresy : 

linda.stulajterova@kosnr.sk 

Krajské osvetové stredisko v Nitre 

Mgr. Linda Štulajterová, Fatranská 3, 949 01 Nitra 

 

 

S pozdravom 

 

 

          

              Mgr. Daniela Gundová 

           riaditeľka 

 

 

 

Prílohy : 

- prihláška na hudobnú tvorivú dielňu deti 

- súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov 

 


