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F E S T I V A L

Interaktivní hudebně-výtvarný  
pětidenní kurz 

 
Festival Janáček a Luhačovice společně s Filharmonií 

Brno, Moravskou galerií v Brně a ZUŠ Luhačovice 
pořádají prázdninový umělecký kurz pro děti.  

Kurz má za sebou čtyři úspěšné ročníky v Brně.  
 

Dopřejte tedy i Vy svým dětem netradiční umělecký 
zážitek a týden plný hudby, barev a dobré zábavy  
v krásném a zdravém prostředí lázní Luhačovice. 

 
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI

aneb procházka s Leošem Janáčkem  
a Dušanem Jurkovičem

13.–17. 7. 2020



KDY A KDE?

NA DĚTI SE TĚŠÍ LEKTORKY  
KRISTÝNA DRÁŠILOVÁ, MICHAELA KULÍSKOVÁ,  
MICHAELA GERICHOVÁ A JITKA GOTTFRIEDOVÁ

KRISTÝNA DRÁŠILOVÁ 
je absolventkou Hudební vědy Masarykovy univerzity a člen-
kou České Orffovy společnosti. Mezi lety 2012-2016 působila 
jako koordinátorka edukačních aktivit a dramaturg dětských 
hudebních pořadů při Janáčkově filharmonii Ostrava a od 
roku 2014 je stálou hudební lektorkou Filharmonie Brno. 

MICHAELA KULÍSKOVÁ
je absolventkou violové třídy Konzervatoře Brno a členkou 
České Orffovy společnosti a České muzikoterapeutické aso-
ciace. Aktivně se věnuje hudební pedagogice a od roku 
2012 spolupracuje s Filharmonií Brno jako lektor hudebních 
workshopů a vzdělávacích hudebních kurzů.

MICHAELA GERICHOVÁ 
je v současné době lektorkou edukačních projektů Morav-
ské galerie v Brně.

JITKA GOTTFRIEDOVÁ
je absolventkou ateliéru malby Fakulty výtvarných umění 
VUT v Brně. Pedagogicky působila v ZUŠ Slavičín, SŠPGS Zlín,  
v současné době vyučuje výtvarný obor v ZUŠ Luhačovice.  
Ve své volné tvorbě se věnuje kresbě a malbě. 

Výsledky snažení dětí ukážeme rodičům a přátelům  
v poslední den kurzu 17. 7. 2020 v 15.00 hodin  
na Lázeňském náměstí.

www.janacekluhacovice.cz

TERMÍN
13.–17. 7. 2020 od 8.00 do 15.00 hodin.  
Páteční program bude prodloužený o závěrečné 
vystoupení do 16 hodin. Kurz se uskuteční v době Festivalu 
Janáček a Luhačovice. Bližší informace k festivalu jsou na  
www.janacekluhacovice.cz.

MÍSTO
Luhačovice: Společenský dům a lázeňský park

VĚK ÚČASTNÍKŮ
6–15 let 
Maximální počet dětí na jednu skupinu: 25.  
Počet skupin: 2 (výměna skupin po 90 minutách).  
Hrát na hudební nástroj nebo mít výjimečné hudební  
či výtvarné nadání není podmínkou.

STRAVOVÁNÍ 
Oběd a pitný režim bude připravený ve Společenském domě



 PROGRAM

Proč si zapisoval Leoš Janáček noty na manžety od košile?  
A proč vypadají vily Dušana Jurkoviče jako perníkové cha-
loupky? Proč oba jezdili a pobývali právě v  Luhačovicích? 
Vydáme se po stopách obou umělců a necháme se inspirovat 
jejich láskou k lidové tvorbě. Vytvoříme (nejen) folklorní těleso, 
vyrobíme si vlastní kroje i hudební nástroje. Hudební i výtvarná 
část se uskuteční ve Společenském domě a lázeňském parku  
v blízkosti Jurkovičových staveb. Na závěr pozveme rodiče, 
příbuzné a přátelé na velkou lázeňskou slavnost. Během in-
tenzívní, ale zábavné týdenní práce se děti seznámí s osob-
nostmi hudebního skladatele Leoše Janáčka a výtvarníka 
a architekta Dušana Jurkoviče i jejich současníků. 

V HUDEBNÍ ČÁSTI 
programu budou děti využívat melodické a rytmické 
nástroje orffovského hudebního instrumentáře, a za po-
moci písní a známých melodií se postupně seznámí  
s Janáčkovým hudebním odkazem. Soustředit se bude-

me na vlastní hudební zvukomalbu v reprodukované 
hudební ukázce (Liška Bystrouška), vyposlechneme 

si např. část skladby Sinfonietta (hra na trumpet-
ky), menší komorní skladby (Hudba ke Všeso-
kolskému sletu) a část našeho času věnujeme 

samozřejmě folklóru 
a skladbám spo-

jeným s místním 
geniem loci.

VÝTVARNÁ ČÁST 

se bude věnovat odkazu výtvarníka a architekta Dušana Jur-
koviče a bude se inspirovat i prací v hudební části worksho-
pu (výroba kulis a masek k závěrečnému vystoupení).

CENA KURZU 2 200 Kč
V ceně je zahrnuto: Veškerý materiál 
a potřeby pro výtvarný i hudební kurz, 
náklady na lektory a stravování dětí 
(oběd a pitný režim). Termín přihlášek  
a úhrada kurzovného je  do 30. 5. 2020.

BLIŽŠÍ INFORMACE
Bližší informace ke kurzu získáte  
na tel.č. 724 585 773  
nebo e-mailové adrese  
hrbacova@lazneluhacovice.cz.  
 
Kapacita kurzu je omezena, proto neváhejte  
se včasným podáním přihlášky. 

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK
Přiloženou přihlášku po vyplnění prosím zašlete na adresu:

Lázně Luhačovice, a. s. 
Milena Hrbáčová, manažerka Festivalu Janáček a Luhačovice,  
Lázeňské náměstí 436 
763 26 Luhačovice
 
Nebo se přihlste online na www.janacekluhacovice.cz. 



PŘIHLÁŠKA  
 

NA LETNÍ HUDEBNĚ VÝTVARNÝ KURZ

  

Přihlašujeme závazně syna / dceru

Jméno ……………………………………………………………………………………………………

Datum narození ………………………………………………………………………………….

Bydliště …………………………………………………………………………….…………….………

na interaktivní hudebně –výtvarný kurz pro děti  
Luhačovické malování a notování v termínu  
od 13. do 17. 7. 2020.

Kontakt rodičů (telefon/mail) ……………………………………………..………….

Prohlašuji, že je dítě zdravotně způsobilé zúčastnit se kurzu.

Upozorňuji na tyto zdravotní problémy dítěte  
(alergie apod.):

Dítě užívá tyto léky:

Úhrada kurzovného bankovním převodem. Číslo účtu a va-
riabilní symbol Vám bude zaslán po obdržení Vaší přihlášky. 

Termín přihlášek a úhrada kurzovného do 30. 5. 2020

V …………………. dne ……………….                 …………………………………….
                    Jméno a podpis rodičů      
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