VENI ACADEMY - 7 on-line webinárov o súčasnej hudbe

VENI ACADEMY je komunitou mladých ľudí, ktorí majú chuť hrať hudbu, s akou sa v škole bežne nestretnú. Spôsob, ako ju
hrať im sprostredkúvajú skúsení lektori, najmä hráči z VENI ensemble, ktorí sa starajú o ich ďalší umelecký rast. Počas takmer
jedenásťročnej existencie sa projekt VENI ACADEMY rozrástol do celkom nečakaných rozmerov: z pôvodne skromného zámeru byť
kreatívnym prostredím pre študentov slovenských konzervatórií a hudobných akadémií sa teritórium záujemcov postupne
rozširovalo najprv na bývalé Československo, neskôr na ďalšie európske krajiny. V súčasnosti sa na projektoch VENI ACADEMY podieľa
viac ako 200 študentov, a to nielen z Európy, ale aj z krajín ležiacich mimo nej.
VENI ACADEMY prináša z dôvodu protipandemických opatrení sériu 7 webinárov, ktoré sú určené pre študentov a učiteľov
hudby. Webináre v dĺžke 2 hodiny povedú lektori VENI ACADEMY - Tomáš Boroš, Andrea Bálešová, Daniel Matej a Ivan Šiller.
Uskutočnia sa na platforme Zoom, kde budú voľne dostupné pre všetkých registrovaných účastníkov. Vďaka platforme Zoom budú
webináre interaktívne a budete sa do nich môcť aktívne zapojiť.
Pre účasť na webinári je potrebná registrácia cez registračný formulár dostupný na stránke http://veniacademy.sk/event/
veni-academy-7-on-line-webinarov-o-sucasnej-hudbe/

Zoznam webinárov:
sobota, 22.5.2021, 9:00 - 11:00 - Základný kameň hudby I (1)
sobota, 22.5.2021, 14:00 - 16:00 - Notácie (2)
sobota, 22.5.2021, 17:00 - 19:00 - Otvorené partitúry v ansámblovej hre (3)
nedeľa, 23.5.2021, 9:00 - 11:00 - Základný kameň hudby II (4)
nedeľa, 23.5.2021, 14:00 - 16:00 - John Cage a kaktus, hračkársky klavír, vaňa a ticho (5)
sobota, 29.5.2021, 14:00 - 16:00 - Klavírna etuda v 20. storočí (6)

Registrácia na
veniacademy.sk

sobota, 29.5.2021, 17:00 - 19:00 - Bagately (7)

Organizátor: Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu - Slovenská sekcia, občianske združenie
Medená 29, 811 02 Bratislava, IČO: 30815070, DIČ: 2021453159

Kontaktná osoba: Mgr. art. Juraj Beráts, PhD., 0948 531 744, iscm.slovak@gmail.com
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Projekt podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia. S podporou SOZA. S nančným príspevkom Hudobného fondu.

