HUDEBNÍ BONBÓNEK
aneb
Stará hudba pro mladé posluchače

V zábavném (ale i naučném) padesátiminutovém pořadu se představí Flétnista
Jan (Kvapil) a Loutnista Jan (Čižmář), kteří mladým posluchačům přiblíží
různé druhy zobcových fléten a nástrojů loutnové rodiny. Základ programu
tvoří skladby proslulých i zapomenutých mistrů hudby 16. - 18. století, jako
jsou např. F. Couperin, G. Gastoldi, J. van Eyck, a v neposlední řadě
nejproduktivnější autor všech dob – p. Anonym.

Díky obrazovým projekcím se posluchači
ocitnou
v různých
prostředích,
v nichž
v období
renesance
a
baroka
zněla
instrumentální hudba. Po návštěvě barokního
divadla zažijí na vlastní kůži renesanční bál, na
němž si vyzkouší jednoduché taneční kroky.
Odvážnější
mohou
oba
protagonisty
doprovodit hrou na bubínky či další bicí
nástroje. Poté se přenesou do potemnělé
zámecké kaple, kde se za svitu svíce zaposlouchají do jemných tónů barokní
loutny, aby posléze zjistili, zda se Flétnistovi Janovi podaří po vzoru ptáčníků
z 18. století rozezpívat opeřence v kleci. Děti
samy se stanou na chvíli sochami
vyjadřujícími barokní afekty a jsou přítomni
oživení historického hudebního obrazu.
Diváci se mohou těšit i na různé soutěže,
naučí se rozpoznávat zvuky jednotlivých
nástrojů - a samozřejmě nebudou chybět ani
další překvapení (včetně sladké tečky).

Pořad máme připravený ve dvou verzích
• pro děti ve věku 5-8 let
• pro děti ve věku 9-12 let
V případě potřeby jej dokážeme přizpůsobit
i dalším (vyšším) věkovým kategoriím.

Technické požadavky:
• sál, který lze úplně zatemnit
o ideální kapacita - cca 100
posluchačů
• možnost částečného a úplněho
rozsvícení
• rovná podlaha, možnost odstranění
židlí
• elektrická přípojka
V případě, že Váš sál nevyhovuje daným požadavkům, nebojte se nás
kontaktovat, pokusíme se po domluvě vymyslet alternativní řešení.
Cena pořadu:
• jedno vystoupení - 7 500 Kč
• dvě vystoupení během jednoho dne - 9 900 Kč
• cestovné – 3 Kč/km (z Olomouce či Brna, na základě upřesňující dohody)
Životopisy umělců na další straně tohoto dokumentu
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Jan Kvapil se začal profesionálně

Jan Čižmář je všestranný umělec zabývající

věnovat hudbě po absolutoriu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Hru na zobcovou flétnu studoval na
Royal Academy of Music v Londýně
u Petera Holtslaga a na konzervatoři
v Linci u Carin van Heerden, svá studia završil získáním pedagogického
diplomu Licenciate of the Royal
Schools of Music (Londýn, 2001).
Vystupoval s mnoha renomovanými
českými i mezinárodními ansámbly
specializovanými na starou hudbu
(Academia Daniel, Capella Rudolphina, Michael Consort....) na koncertních
pódiích doma i za hranicemi (Rakousko, Itálie, SRN, Anglie, USA...),
nahrával pro rozhlas, televizi i hudební
vydavatelství. Jako sólista spolupracoval i s komorními orchestry moderních
nástrojů (Talichův komorní orchestr,
Moravská filharmonie Olomouc ad.),
podílel se též na premiérách skladeb
českých soudobých autorů (R.Z.
Novák, soubor Agon). V centru jeho
zájmu stojí pedagogická činnost,
založil První víkendovou školu hry na
zobcovou flétnu v Praze, kde se zaměřuje především na výuku učitelů
ZUŠ. Současně probíhají pod jeho
vedením na mnoha místech republiky
pravidelné semináře, jejichž náplní je
vzdělávání pedagogů. Je uměleckým
ředitelem Letní školy staré hudby
v Prachaticích, na níž vyučují špičkoví
naši i světoví hráči a učitelé. Spolu
s Evou Kvapilovou je autorem Flautoškoly, řady učebnic hry na zobcovou
flétnu. Publikuje též v hudebním tisku
a překládá odbornou literaturu. Od
roku 2004 vyučuje hlavní obor Hra na
zobcovou
flétnu
na
Janáčkově
konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě a
od roku 2006 působí na Pedagogické
fakultě
Univerzity
Palackého
v Olomouci.

se hrou na historické drnkací nástroje. Se
soubory jako např. Royal Concertebouw
Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment (OAE), Orchestra of the 18th
century, Collegium 1704, Ensemble Elyma,
Nederlands Blazers Ensemble, Rotterdam
Philharomic Orchestra a s dirigenty jako
F. Brüggen, Ch. Hogwood, G. Antonini,
Y. Nézet-Séguin, V. Luks, Ch. Coin či A. Solomon vystupuje pravidelně na koncertech
v Evropě, Asii a USA. Pravidelně bývá zván
ke spolupráci při operních produkcích
(2009-2010 m.j. Dido and Aeneas/Acis and
Galatea - Covent Garden London; Rinaldo Stavovské Divadlo Praha). Vystupuje však
také jako sólista s barokním nebo
renesančním repertoárem, či v rozmanitých
komornějších seskupeních.
Po ukončení studia hry na kytaru (V. Bláha)
a muzikologie v rodném Brně odešel do
Londýna
studovat
klasickou
kytaru
(C. Bonell) na Royal College of Music. Tam
se také intenzivněji začal věnovat hře na
loutnu ve třídě J. Lindberga. Ve studiu
historických loutnových nástrojů pokračoval
na Královské konzervatoři v Haagu, kde
jeho učiteli byli N. North, J. Held,
M. Fentross a Ch. Pluhar. Mimo to absolvoval mistrovské kurzy u H. Smithe, E. Mascardi a Y. Immamury.
V minulosti působil jako klasický kytarista,
nicméně má za sebou i bohatou praxi v jiných žánrech včetně jazzu, populární hudby
a muzikálu. Byl zakladatelem a šéfredaktorem českého kytarového časopisu Kytara a
pravidelně přispívá i do dalších hudebních
periodik. Intenzivně se také věnuje ediční a
badatelské činnosti v oblasti staré hudby.
Jako hudební redaktor působil v několika
vydavatelstvích (např. Bärenreiter).
Jan Čižmář vyučuje hru na loutnu a
příbuzné nástroje na hudební akademii
Karla Szymanowského v Katowicích, od
roku 2010/2011 též na Akademii staré
hudby při FF MU v Brně. V současnosti je
doktorandem na Ústavu hudební vědy
Masarykovy university v Brně.

