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EKN a EZHZT – Dvě hlavy jednoho draka
aneb
Kam směřujeme ?

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
Vážené kolegyně, kolegové,
Základní umělecká škola Sokolov připravuje seminář pro učitele hry na EKN a nového
studijního zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba. Seminář se uskuteční
25. února 2017 v ZUŠ Sokolov. Lektory jsou Bc. Michal Jakub Tomek – prezentátor
klávesových nástrojů YAMAHA a Martina Krejčí – předsedkyně ÚUR, sekce Elektronické
klávesové nástroje.

Obsahová náplň semináře:
a) prezentace nástrojů firmy YAMAHA – prezentace aktuálních modelů klávesových
nástrojů YAMAHA (PSR-S670, PSR-S970, TYROS 5, MONTAGE 7), význam jednotlivých
funkcí u školních modelů řady PSR-E, NP-V a DGX, poradna nad konkrétními dotazy ohledně
libovolných EKN značky YAMAHA (od keyboardů, stage piana a digitální piana až po
syntezátory)
b) problematika výuky v předmětu EZHZT (vznik studijního zaměření EZHZT, Moduly
EZHZT – obsahová náplň a jejich propojení, technické prostředky a metodické pomůcky při
výuce EZHZT)
c) problematika výuky na EKN (workshop „V kůži porotce v soutěžích EKN aneb Porotcem
v praxi“)
d) praktické ukázky :
1. Tvorba vlastních zvuků na nástroji (od nahrávání vzorku až po kompletní nový vlastní
zvuk) a instalace balíčků u modelů PSR-S670/S770/S970 a TYROS 5,
2. Editace MIDI skladby přímo v nástroji řady PSR, PSR-S a v celé řadě TYROS
c) diskuze nad všemi tématy
Na semináři je velmi vítána účast učitelů daných oborů i se svými žáky.
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Pokud o seminář projevíte zájem, vyplňte, prosím, přiloženou závaznou přihlášku a zašlete zpět
nejpozději do 25. 1. 2017. Pro upřesnění organizace a časového harmonogramu semináře Vás
žádáme i o vyplnění malého dotazníkového šetření, které je součástí přihlášky a o zaslání zpět
spolu s přihláškou.
Předpokládaná cena semináře je pro učitele 200,- Kč, pro žáky zdarma. Seminář nemá
akreditaci MŠMT.
Podrobné informace o semináři (časový rozvrh, organizace, způsob platby apod.) Vám zašleme
ihned po zpracování vrácených závazných přihlášek, nejpozději do 10. 2. 2017
Věříme, že Vás tato neustále „žhavá“ problematika zaujme a zúčastníte se našeho semináře.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Bc. Zdeněk Havlíček
Předseda KUR ZUŠ – sekce EKN
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