Progra m 2019
Zwiefache raus! – Vom Tanz aus der Reihe
 10. LEDEN – 28. DUBEN 2019
Nezvyklá změna taktu v lidové hudbě nazývané Zwiefacher patří od roku
2016 k nemateriálnímu kulturnímu dědictví. Tancuje se, hraje a zpívá už velmi
dlouho. Multimediální výstava v domě Schramlhaus ve Freyungu připomíná
Zwiefacher na starých nahrávkách a v portrétech hudebníků.
 Vstup zdarma
 vernisáž: 9. leden 2019 | 19 hod | Vlastivědné muzeum
Wolfsteiner Heimatmuseum v domě Schramlhaus ve Freyungu
 Ve spolupráci se Spolkem lidové hudby v okrese Regen (Volksmusikverein im Landkreis Regen e. V.)

Steirisch Bayrisch Landlerisch –
Přeshraniční seminář lidových tanců

Pódium volné! – Kemp zpěvu a hry pro mládež

 24. – 26. KVĚTEN 2019

Mládež ve věku od 13 do 18 let nastuduje ve spolupráci s režiséry,
hudebníky, pódiovými techniky a maskéry regionální zpěvohru.
Kemp dramatického umění vyvrcholí veřejným uvedením představení
před publikem. Tentokrát si troufneme nastudovat pohádkovou
zpěvohru autora Erharda Kutschenreutera, která po celá desetiletí
čekala v archivu v Zwieselu: prastará divadelní hra!

Co mají společného štýrský tanec Steirer a bavorský Schuhplattler?
Přijdeme na kloub proměnlivé historii lidového tance Landler – budeme
hrát a tancovat různé tance - Mühlviertler a Innviertler, Almerischen a
Wallnerischen, Schleunigen a Fürizwänger.
 100 € | se slevou 50 €
 přednáška: : Landler – tanec s pohnutou historií | 24. květen 2019 | 19 hod
(Prof. Dr. Josef Focht, Univerzita Lipsko)
 Ve spolupráci s Vlastivědným spolkem z Mühlviertelu Rottenegg (Heimatverein Rottenegg)

Akademie hry na citeru ve Freyungu
 21. – 23. ČERVEN 2019

Staré způsoby – nové cesty: 25. seminář na téma
Studium a péče o lidovou hudbu v Bavorsku
 12. – 14. DUBEN 2019
Zájmy a potřeby lidí se mění – a děje se tak i v lidové hudbě. Odpovídá
péče o lidovou hudbu v Bavorsku dnešní době? Jsou potřebná i jiná
témata nebo nové formáty? Ideová dílna zve k účasti na spoluutváření
budoucnosti péče o lidovou hudbu. Od prosince 2018 je k dispozici
podrobný program akce.
 Ve spolupráci s Bavorským zemským spolkem péče o vlast
(Bayerischer Landesverein für Heimatpflege e. V.)

Experimentální pojetí tance Zwiefach:
Setkání lidové hudby s výrazovým tancem
 26. – 28. DUBEN 2019
Tanec má dvojí podobu! Klasický lidový tanec má leccos společného s moderním
výrazovým tancem. A někde uprostřed stojí tanec Zwiefacher! Hledáme styčné
body mezi tradicí a současností a objevujeme společné nové pohybové vzory.
Vzrušující projekt osobních setkání s nejistým výsledkem …
 150 € | snížené vstupné 100 €
 přednáška: Setkání tance Zwiefacher s klasikou | 26. duben 2019 | 19 hod
(Dr. Philipp Ortmeier, Akademie lidové hudby v Bavorsku)

Vpravdě knížecí nástroj – Max von Bayern uvedl nástroj chudých do
dvorských kruhů, o 100 let později si vybojoval slávu i v mezinárodním
měřítku. Zkušení interpreti cechu hráčů na citeru se s námi podělí o svůj
um: při individuální i skupinové výuce, pro začátečníky, pokročilé i ty,
kteří si chtějí osvěžit zapomenuté dovednosti. Na závěr uspořádáme ve
skanzenu Freilichtmuseum ve Finsterau neděli hry na citeru.
 150 € | snížené vstupné 100 €

 20. – 30. SRPEN 2019

 250 €
 představení: Děti štěstěny | 28. srpen 2019 | 16 hod | Skanzen Finsterau
 Ve spolupráci s okresní mládežnickou organizací Kreisjugendring
Freyung-Grafenau

Mariánské písně s novou interpretací
 04. – 06. ŘÍJEN 2019
Přímluvkyně, matka, svatá: Maria je uctívána v mnoha podobách.
Vybereme staré mariánské texty z rukopisů ze Stubenbergu a
nazkoušíme k nim novou hudbu. Lidoví hudebníci Monika Drasch
a prof. Georg Glasl, docent hry na citeru na Vysoké hudební škole v
Mnichově, se těší na zpěváky a hráče s chutí k objevování nového.
 150 € | snížené vstupné 100 €

 koncert: Siebold-Trio | 22. červen 2019 | 19 hod | Knížecí komnata na Zámku Wolfstein

 koncert: Skupina lidové kultury Drasch-Glasl | 04. říjen 2019 | 19 hod
městský farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Freyungu

 Ve spolupráci se spolkem Citera v Bavorsku (Zither in Bayern e. V.)

 Ve spolupráci s Odborem církevní hudby Biskupství pasovského

Hudba a právo, autorský svaz GEMA

Mistrovský kurz hry na štýrskou
harmoniku s Alexanderem Maurerem

 06. ČERVENEC 2019
Na co si musím dát při veřejném hudebním vystoupení pozor? Jaké smlouvy a
s kým bych měl uzavřít? Kde a co musím nahlásit? Jak je to s autorským svazem
GEMA a s platbami sociálního pojištění umělců? Otázky, se kterými je konfrontován každý hudebník – ať profesionál či amatér. Právník a současně amatérský
hudebník Alfred Girgnhuber se podělí o vysvětlení i praktické tipy.
 40 €

 18. – 20. ŘÍJEN 2019
Úžasné! Pokročilí hráči se budou zdokonalovat u jednoho z
nejžádanějších virtuózů současné hry na štýrskou harmoniku.
Alexander Maurer působí jako docent na Vysoké hudební
škole v Mnichově a na Univerzitě Antona Brucknera v Linci.
 200 €
 koncert: Faltenradio | 19. říjen 2019 | 20 hod | Lázeňský sál v Lázeňském
domě ve Freyungu

Bavorsko-česká dílna dechové hudby II

Naši partneři a sponzoři:

 08. – 10. LISTOPAD 2019
Ten, kdo promeškal I. část nebo si chce prohloubit své dovednosti, je
zde správně: Opět budeme hrát bavorsko-českou dechovou hudbu na
dřevěné, žesťové i bicí nástroje. Povedou nás odborní lektoři z Česka i
Bavorska. Dílnu zakončí koncert v nádvoří Akademie lidové hudby.
 100 € | snížené vstupné 50 €

BEZIRK
NIEDERBAYERN

 Ve spolupráci se spolkem na podporu Akademie lidové hudby v Bavorsku
(Förderverein Volksmusikakademie in Bayern e. V.)

Pastorely ve Starém Bavorsku
 16. LISTOPAD 2019
Kde se setkává lidová a církevní hudba: pastorely a pastýřské písně
dříve v adventním čase obohacovaly bohoslužby na venkově. Pod
vedením místního kantora Christiana Müllera si některé z těchto
regionálně dochovaných hudebních skladeb zahrajeme. Vítáni jsou
bez rozdílu zpěváci i hráči na smyčcové a žesťové nástroje!

Farbwerte CMYK
Grundfarbe:
58/0/33/0

Textfarbe:
0/0/0/80

 40 € | snížené vstupné 30 €
 Ve spolupráci s Odborem církevní hudby Biskupství pasovského
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Informace + přihlášky
 Informace a přihlášky jsou k dispozici
na adrese www.volksmusikakademie.de.
 Místem konání je, pokud není
uvedeno jinak, Akademie lidové
hudby v Bavorsku.
 Uvedené ceny zahrnují kurzovné,
stravování (s výjimkou nápojů) a u
vícedenních seminářů také ubytování
v Akademii lidové hudby.
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