Krajská knihovna v Pardubicích
Hudební oddělení

Nabídka
edukativních
programů
2. stupeň ZŠ a SŠ

Programy se konají v univerzálním sále knihovny, který je
vybaven kvalitní audio-video technikou. Některá témata
jsou připravena ve více variantách, které se liší podle věku
žáků. Vstup je zdarma. Na programy je nutné se předem
objednat u příslušného lektora.
KONTAKT na lektory: tel.: 466 531 243
Mgr. Lucie Jirglová
e-mail: l.jirglova@knihovna-pardubice.cz
Mgr. Denisa Machů
e-mail: d.machu@knihovna-pardubice.cz

Klasická hudba
Co Čech, to muzikant
Průřezový program představí
malý rodokmen české hudby,
ve kterém vás seznámí s krásnou
hudbou slavných českých skladatelů
napříč staletími od renesance po současnost.
Mezi nimi je také řada rodáků z Pardubického kraje.
Lektor: Mgr. Lucie Jirglová
Určení: pro žáky 6. – 9. tříd a studenty SŠ

Když múzy nemlčí
Program připravený původně
k 70. výročí ukončení druhé světové
války přiblíží bohatý kulturní život,
který se mezi lety 1941 – 1945
rozvinul v koncentračním táboře Terezín.
Představí nejen generaci skladatelů, kteří
zde napsali řadu pozoruhodných děl, ale i další umělce,
kteří se v táboře za mimořádně obtížných podmínek podíleli
na pořádání koncertů, operních i kabaretních představení.
Lektor: Mgr. Lucie Jirglová
Určení: pro žáky 6. – 9. tříd a studenty SŠ

Variace na téma
Johannes Brahms
Hudební program nechá nahlédnout
nejen do tvůrčí dílny velkého
symfonika, ale i do estetických bojů
19. století mezi hudbou programní
a absolutní.

Lektor: Mgr. Lucie Jirglová
Určení: pro žáky 6. – 9. tříd a studenty SŠ

Minimal Music
Program představuje jeden z proudů
poválečné hudby, k jehož průkopníkům
patří především američtí skladatelé
Steve Reich, Philip Glass nebo Terry Riley,
ale i autor filmové hudby Michael Nyman
nebo tajemný Arvo Pärt. V hudebních ukázkách zazní řada
netradičních nástrojů, jako je např. marimba nebo
magnetofonový pásek.
Lektor: Mgr. Lucie Jirglová
Určení: pro žáky 6. – 9. tříd a studenty SŠ

Malíř mezi muzikanty –
Jan Zrzavý
Jan Zrzavý byl nejen proslulým
výtvarníkem, ale také velkým milovníkem hudby a autorem scénických
návrhů k mnoha operám. V programu
se dozvíte, se kterými skladateli se přátelil,
kterou operní divu obdivoval nebo které jeho obrazy jsou
inspirovány hudbou.
Lektor: Mgr. Lucie Jirglová
Určení: pro žáky 6. – 9. tříd a studenty SŠ

Tmavomodrý svět
Jaroslava Ježka
Program připomene životní osudy
i nesmrtelné dílo skvělého klavíristy,
skladatele a dirigenta. Zazní legendární
písničky, které vznikly ve spolupráci
se slavnou dvojicí V+W, v historických i novodobých
nahrávkách.

Lektor: Mgr. Lucie Jirglová
Určení: pro žáky 6. – 9. tříd a studenty SŠ

Populární hudba
Folk
Průřez českou folkovou tvorbou,
spojeno s poslechem hudebních
ukázek (Spirituál kvintet, K. Kryl,
V. Merta, J. Smrž, festival Porta, K. Plíhal,
T. Berka, Brontosauři, J. Nohavica, Z. Navarová, Bratři
Ebenové, Radůza, T. Klus, P. Milcová, K. Kamberská,
Voxel aj.).
Lektor: Mgr. Denisa Machů
Určení: pro žáky 7. – 9. tříd a studenty SŠ

Jaromír Nohavica – písničkář
Beseda o životě a tvorbě českého
skladatele, textaře, libretisty, inter preta, hráče na mnoho hudebních
nástrojů a nezaměnitelného zpěváka.
Když mě brali za vojáka, Darmoděj,
Láska je jak kafemlýnek, Pochod magorů,
Mám jizvu na rtu, Hlídač krav, Pane prezidente, Divoké
koně, Těšínská, Milionář, Já si to pamatuju, Přítel, Himaláje
a jiné.
Lektor: Mgr. Denisa Machů
Určení: pro žáky 7. – 9. tříd a studenty SŠ

Malý velký muž Karel Kryl
Beseda o životě básníka, grafika
a především písničkáře K. Kryla,
doplněna hudebními ukázkami
nejsilnějších autorových protestsongů
i něžných balad. Potkal jsem svou tchýni,
Bratříčku, zavírej vrátka, Rakovina, Lásko!,
arwin?, Hlas, Nevidomá dívka, Anděl, Morituri te salutant
a další.
Lektor: Mgr. Denisa Machů
Určení: pro žáky 8. – 9. tříd a studenty SŠ

Zpívající básník Karel Plíhal
Písničkář Karel Plíhal je skladatel,
textař a zpěvák, který prostřednictvím
folku, blues či vlastních říkanek před kládá posluchači nápady hodné Suchého
poetiky, Saint-Exupéryho laskavé moudrosti
nebo haškovsky nepřetržitého nadhledu. Je to také umělec,
který se nenechal zlomit nemocí a po třech letech pauzy
znovu koncertuje.
Lektor: Mgr. Denisa Machů
Určení: pro žáky 8. – 9. tříd a studenty SŠ

Barvy všecky
Zuzany Navarové
Portrét vynikající zpěvačky, textařky
a skladatelky Zuzany Navarové –
rodačky ze sousedního Hradce
Králové. V programu zazní řada jejích
skvělých písní z různých období od působení
v kapelách Nerez nebo KOA přes sólový projekt Caribe
až po hostování na albech jiných muzikantů.
Lektor: Mgr. Lucie Jirglová
Určení: pro žáky 7. – 9. tříd a studenty SŠ

Básník mezi muzikanty –
Josef Kainar
Program věnovaný Josefu Kainarovi
ukáže, jaký byl jeho vztah k hudbě,
nebo které muzikanty inspirovaly jeho
texty ke zhudebnění. Uslyšíte řadu jeho písni
v podání skvělých interpretů, jako např. Eva Olmerová, Karel
Píhal, Vadimír Mišík, Michal Prokop a další.

Lektor: Mgr. Lucie Jirglová
Určení: pro žáky 7. – 9. tříd a studenty SŠ

Filmová hudba I –
Zdeněk Liška
Hudební skladatel Zdeněk Liška
zkomponoval hudbu k pěti stovkám
hraných, dokumentárních i animovaných
filmů. Program přinese ochutnávku alespoň některých z nich,
jako je např. Vynález zkázy, Markéta Lazarová nebo Hříšní
lidé města pražského. Na ukázkách z filmu Baron Prášil
nechá nahlédnout do procesu analýzy filmové hudby, práce
s motivy, vztahu zvku a obrazu atd.
Lektor: Mgr. Lucie Jirglová
Určení: pro žáky 6. – 9. tříd a studenty SŠ

Filmová hudba II –
Karel Svoboda
Skladatel filmové, televizní, populární
a muzikálové hudby, ale i producent a
nositel mnoha hudebních ocenění. Hudební
beseda představí jeho stěžejní díla a nastíní
nelehký život s psychickou nemocí. Zaposloucháme se
do těch nejemotivnějších ukázek z jeho tvorby: Tři oříšky
pro Popelku, Noc na Karlštejně, Cirkus Humberto, Včelka
Mája, Návštěvníci, Jak se budí princezny, Dracula, Golem aj.
Lektor: Mgr. Denisa Machů
Určení: pro žáky 7. – 8. tříd ZŠ

Další témata
Etnické nástroje
Na této besedě budou žákům
představeny netradiční hudební
nástroje, které mají přirozené ladění,
některé simulují přírodní živly, zvuky zvířat,
přírody nebo navozují relaxační atmosféru. Dále se studenti
seznámí s hudebními nástroji různých kultur a národů.
Lektor: Mgr. Denisa Machů
Určení: pro žáky 6. – 8. tříd ZŠ

Česká vánoční hudba
– od středověku
k současnosti
Vánoční písně a koledy:
pastorela, mše, koleda, skladba
s vánoční tématikou, moderní,
vánoční tvorba

Lektor: Mgr. Denisa Machů
Určení: pro žáky 5. – 7. tříd ZŠ

