
dopolední a odpolední výuka, večerní koncert lektorů
dopolední a odpolední výuka, večerní koncert lektorů
volný den/ doprovodné aktivity dle chuti účastníků
a možností organizátorů/ možnost doplňkových lekcí po domluvě s lektory
dopolední a odpolední výuka
dopolední přehrávka/ 16:00 Závěrečná přehlídka účastníků kurzu
a slavnostní ukončení kurzů v kostele Stětí sv. Jana Křtitele

16. 7. PO
17. 7. ÚT
18. 7. ST

19. 7. ČT
20. 7. PÁ

-
-
-

-
-

Marie Al-Ashhabová
Je absolventkou Konzervatoře v Teplicích 
pod vedením prof. Věry Vlkové. V roce 
2014 úspěšně absolvovala hudební fakultu 
Akademie múzických umění v Praze ve 
třídě prof. Ivana Klánského. V průběhu 
studií absolvovala mistrovské kurzy pod 
vedením profesorů Pierre Jasmina, Avo 
Kouyoumdjiana, Frederica Lagarda, Paula 
Guldy, Vovky Ashkenazyho, Ivana 
Klánského a mnoha dalších.

Lenka Korbelová
Je absolventkou Magisterského studia na 
Akademii muzických umění v Praze pod 
vedením p. prof. Ivana Klánského. V tomto 
roce absolvuje na mistrovké Klavírní 
Akademiii ,,Incontri con Maestro’' v Itálii u 
Maestra Vovky Ashkenazyho. Současně 
učí na ZUŠ Adolfa Voborského v Praze 4 a 
na ZUŠ v Klecanech.

Koloman Zachar
V současné době je Koloman absolventem 
Janáčkovy akademie múzických umění v 
Brně, kde se věnoval klavírní pedagogice 
pod vedením prof. Aleny Vlasákové a doc. 
Jana Jiraského.  Věnuje se taktéž 
pedagogické činnosti na ZUŠ Klementa 
Slavického v Kadani. 

Jan Šimandl 
V letech 2006-2011 studoval na Konzervatoři 
v Plzni a v roce 2014 absolvoval Janáčkovu 
akademii múzických umění v Brně, též 
studoval na Hochschule für Musik, Theater 
und Medien v německém Hannoveru u prof. 
Rolanda Krügera. Účastnil se řady 
mistrovských kurzů českých i zahraničních 
pedagogů . Na období 2014 - 2017 se stal 
stipendistou Prémiové listiny mladých umělců 
nadace Český hudební fond. V letech 
2015-2016 byl profesorem klavírní hry na 
Církevní konzervatoři v Opavě a již druhým 
rokem působí pedagogicky a koncertně 
ve Švýcarsku.

Rámcový program kurzů:
Dopolední výuka je od 9.00 do 12.00 a odpolední výuka je od 13.00 do 16.00.
Večerní koncerty jsou od 18.00 v kostelíku Stětí sv. Jana Křtitele. 
Během dne budou k dispozici volné třídy s klavírem, a to od 8.00 do 17.00.



Výuku můžete absolvovat u vybraných lektorů. Repertoár kurzu je volný, nebojte 
se přijet i s rozdělanou skladbou. Můžete si zvolit aktivní či pasivní účast. Kurz je doplněn 
o doprovodný program - večerní koncerty lektorů, výlety po Kadani a okolí. Kurz je zakončen 
přehlídkou účastníků. Účastníci obdrží v závěru kurzu certifikát a drobné věcné ceny.

Lektoři: BcA. Bc. Koloman Zachar, Jan Šimandl, MgA. Marie Al-Ashhabová 
a MgA. Lenka Korbelová

Cílová skupina kurzu jsou žáci ZUŠ v přípravném a základním studiu I. a II. stupně 
(účastníci do 15 let věku musí mít vlastní doprovod)

Cena kurzu:
Aktivní účastník: 1500,- / Pasivní účastník - sledování výuky 1000,- / Pedagog v rámci DVPP 1000,-
V případě potřeby možnost zajištění ubytování a stravy, kterou si účastník hradí. 

Uzávěrka přihlášek je do 20. června 2018. Platba do 30. 6. 2018 na číslo účtu 6331441/0100
(do zprávy pro příjemce pište KKMM, jméno + aktivní/pasivní/pedagog)

www.zus-kadan.cz • 776 297 892 • zusks.kadan@seznam.cz

Základní umělecká škola 
Klementa Slavického, Kadaň pořádá

Klavírní kurzy v cyklu
MLADÍ MLADÝM III. ročník
16. – 20. července 2018
v prostorách Základní umělecké školy Klementa Slavického, Kadaň


