
 

 
 

KM STRINGS – 

listopad 2021 
interpretační kurzy hry na smyčcové nástroje 

 

  

Co je KM STRINGS – 2021? 

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž pořádá interpretační kurzy ve hře na smyčcové nástroje 

pro talentované žáky ZUŠ, jejich pedagogy a rodiče.  

 

Kdy? 

6. a 7. listopadu 2021 (víkend) 

 

Kde? 

V učebnách a koncertním sále kroměřížské konzervatoře 

 

Pro koho? 

Pro hráče na smyčcové nástroje: housle, viola, violoncello, kontrabas 

 

Lektoři? 

Pedagogové kroměřížské konzervatoře, sólisté a hráči profesionálních symfonických orchestrů 

a komorních souborů 

 

Program? 

Individuální konzultace s odbornými lektory – pedagogy konzervatoře, možnost cvičení na nástroj 

v prostorách školy, prohlídka města, podvečerní koncert, večerní neformální setkání, diskuse 

 

Seznam lektorů:  

Housle:  Jaroslav Krátký  (604 897 410) 

  Václav Křivánek  (608 666 138) 

  Stanislav Nosek  (737 537 897) 

  Jan Schulmeister  (777 968 765) 

  Ivana Kovalčíková  (602 344 062) 

Tomáš Bačovský (731 190 922) 

Viola:   Pavel Nikl   (774 594 142) 

  Pavel Březík   (737 158 341) 

Violoncello: Kamil Žvak   (736 539 056) 

Kontrabas:  Jakub Veleta   (731 878 427) 

Možnost naplánování konzultací telefonicky předem dle zájmu účastníků a kapacity lektora.  

 

 

Kurzovné? 

Bez poplatku 

Konzultace jsou zpřístupněny kromě žáků i jejich učitelům, eventuálně rodičům. 



Kontakt: 

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž 

Pilařova 7, 767 01 Kroměříž  

Telefon 736 539 056  

E-mail: kamil.zvak@konzkm.cz 

Program kurzů na www.konzkm.cz  

 

Příjezd a registrace na vrátnici školy v sobotu 6. listopadu 2021 od 8:00 hod 

 

Závazné přihlášky možno zaslat poštou, e-mailem nebo telefonicky do 5. listopadu 2021 

 

 

Harmonogram: 

 

Sobota 6. 11. 2021  

 8:00  –  9:00 hod. příjezd a registrace na vrátnici konzervatoře 

 9:00  – zahájení kurzů v aule školy 

 9:00  – 12:00 hod. individuální konzultace na nástrojových učebnách 

12:00 – 13:00 hod. oběd 

13:00 – 18:00 hod. individuální konzultace na nástrojových učebnách 

18:00 – koncert 

19:00 – neformální setkání 

 

Neděle 7. 11. 2021 

9:00 – 13:00 hod. individuální konzultace na nástrojových učebnách 

 

 

 

Další konzultace během školního roku možno domluvit individuálně s lektory kurzů. 

 

 

 

 

 

mailto:kamil.zvak@konzkm.cz
http://www.konzkm.cz/

