Mezinárodní mistrovské kurzy | 14. — 24.7. 2019

14.7. Slavnostní zahájení akademie
17:00 Slavnostní zahájení v aule Masarykovy Univerzity v Telči.
19:00 Večeře v bílém jako slavnostní zahájení výročního ročníku akademie pro veřejnost,
pro studenty uvítací raut

15.7. Projekt „Hudebník 21.st.“ ve spolupráci s Donau-Universität Krems
Den soudobé hudby (v areálu Národního památkového ústavu v Telči)
09:00 – 10:30 výuka hudebního managementu (přednáška Miguela Kertsmana na téma
úspěšného rozvíjení umělecké kariéry)
11:00 – 12:30 Individuální poradenství a workshopy soudobé hudby pod vedením
Miguela Kertsmana
16:00 Vyhlášení nejlepší interpretace soudobé skladby a udělení ceny 5 000 Kč

16.7. Celodenní výuka 9:00 – 12:00, 14:00 – 18:00 hodin, dobrovolná
přehrávka studentů

17.7. Venkovní koncert na nádvoří UC v Telči
19:30 Venkovní méně formální koncert účastníků na nádvoří Univerzitního centra v Telči

18.7. Za památkami UNESCO Kraje Vysočina I.
18:30 Večerní koncert vybraných účastníků na zámku Žďár nad Sázavou, spojený s
odpolední prohlídkou Zelené hory. Ve spolupráci se zámkem Žďár nad Sázavou

19.7. Den barokní hudby a tance ve spolupráci s tanečním festivalem
KoresponDance (v sále NPÚ Telč)
14:00 – 18:00 workshop: „Barokní tance a jejich vliv na interpretaci dobové
hudby“ (lektorka Andrea Miltnerová)

20.7. Slavnostní koncert lektorů akademie
18:00 slavnostní koncert lektorů ve velkém sále Panského dvora v Telči. (online video
přenos) Po skončení koncertu slavnostní raut v areálu Univerzitního centra.

21.7. Koncert studentů akademie v rámci Regionu Renesance
19:00 Večerní koncert studentů v evangelickém kostele ve Velké Lhotě u Volfířova v rámci
putování po historických místech regionu.

22.7. Odpolední workshop „Alexandrova metoda“ a koncert na počest
skladatele B. Martinů
14:00 – 17:00 v sále NPÚ Telč
19:00 Koncert v Panském dvoře k 60. výročí úmrtí skladatele Bohuslava Martinů. V rámci
koncertu ocenění nejlepšího interpreta hudby B. Martinů.

23.7. Za památkami UNESCO Kraje Vysočina II.
19:00 Slavnostní koncert vybraných účastníků v Muzeu Vysočiny v Třebíči. Komorní
soubory i sólová vystoupení.

24.7. Odjezd 8:30 autobusem z Telče do Prahy

