
Pozvánka na VIII. ročník klavírního festivalu  

„Magický klavír v proměnách času“  

Milí klavírní kolegové a malí nadšení klavíristé,                      

pomalu, ale jistě, se opět blíží doba opavského podzimního kouzlení na černobílých klávesách, a 

proto bychom touto cestou chtěli pozvat všechny naše stávající účastníky i nové zájemce na již osmý 

ročník nesoutěžního klavírního festivalu, který organizuje klavírní oddělení ZUŠ Opava ve spolupráci 

se SRPUŠ pod záštitou Magistrátu města Opavy.   

Festival se bude konat ve čtvrtek 21. listopadu 2019. 

Letošní festival se uskuteční v atraktivních prostorách Církevní konzervatoře Německého řádu, kde 

bude pro účastníky, pedagogy i posluchače připraven bohatý program. V dopoledních a odpoledních 

blocích tradičně proběhne vystoupení přihlášených účastníků. V doprovodném programu bude 

možnost návštěvy klavírních workshopů, které povedou pedagogové z Církevní konzervatoře 

Německého řádu a Fakulty umění Ostravské univerzity (Doc. MgA. Eliška Novotná, Mgr. Lukáš Michel, 

ArtD., MgA. Jana Vondráčková, Ph.D).  

Novinkou letošního ročníku je soutěžní kategorie „Klavírní postavičky“, ve které žáci budou moci 

získat cenu za nejoriginálnější ztvárnění své skladby (např. žák, který hraje skladbu „Žabka“ – převlek 

žabky…). Kostýmy mladých nadšenců ohodnotí jak porota festivalu Magický klavír, tak i návštěvníci, 

kteří festival navštíví, mohou hlasovat pro svého favorita. Tito soutěžící, kteří budou hrát 

v odpoledním bloku, odměníme za nadstandartní přípravu pěkným dárkem. Vyhlášení výherce 

proběhne před podvečerním klavírním recitálem Tomáše Vrány. 

V sále konzervatoře bude k dispozici křídlo Bohemia Piano, kopie velkého dvoumanuálového 

francouzského barokního cembala z firmy Vykoukal a jednomanuálový pozitiv (dispozice: Kopula 8´, 

Kopula 4´, Principál 2´, Kvinta 1 1 3 ⁄ , rozsah: C – d3 (chybí CIS).  

V průběhu festivalu bude na místě možnost zakoupení občerstvení a návštěva „Fotokoutku 

Magického klavíru“. 

Podmínky:  

Vystoupení se mohou zúčastnit pouze žáci ZUŠ. Skladby mohou být sólové, pro 4 ruce a 6 rukou, 

komorní i souborové, ale ve všech variantách musí zaznít klavír! Vítáme originální nástrojové 

obsazení a aranže.  Výběr repertoáru je zcela libovolný, avšak maximální délka vystoupení je 10 

minut.  Pedagogové nemohou účinkovat jako spoluhráči, ani jako korepetitoři.  Jedinou podmínkou 

pro účinkující je, aby v sólových skladbách i v různých nástrojových kombinacích zazněl klavír.   

  

  



Pro všechny účastníky máme přichystaný pěkný dáreček a diplom!  

Elektronickou přihlášku vyplňte v odkaze: https://forms.gle/XqhK5TGgAmLVAxLW7 do 10. 10. 

2019. Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte obratem na Váš email a časový harmonogram festivalové 

přehlídky budeme posílat začátkem listopadu 2019. Přihlášky zasílejte, prosím, co nejdříve, kapacita 

festivalu je omezená – v případě překročení limitu počtu účastníků je rozhodující pořadí přicházejících 

přihlášek.  

Hlavním cílem tohoto festivalu je, aby si mladí pianisté přijeli zahrát pro radost, získali nové 

zkušenosti, navázali přátelství, poznali další možnosti využití klavíru a seznámili se s významnými 

klavírními pedagogy a interprety z České republiky. Inspirací Vám může být posledních sedm ročníků 

na našich facebookových stránkách: http://www.facebook.com/KlavirniFestivalOpava.   

 Těšíme se na setkání s vámi a doufáme, že se nám podaří pro malé klavíristy opět připravit zábavný 

den plný hudby se spoustou hudebních zážitků a nových setkání.   

Všechny srdečně zveme! Pro aktuální informace sledujte FB stránky!!!    

Kontakt: Mgr. Martina Davidová, DiS. Tel. 777 665 773 Email: magickyklavir@gmail.com,  ZUŠ Opava, 

Nádražní okruh 11/674, 746 01 Opava, tel.: +420 734 795 402. 
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