Milí fiddleři,
příznivcům oldtimové muziky a Máchova kraje rád tímto nabízím

Jarní setkání s houslemi - (nejen) oldtimovými
Datum:
Místo konání:

Začátek:
Konec:

Pá 4.3. až Ne 6.3. 2016
Penzion Mlýn, Staré Splavy na Máchově jezeře
k dispozici sál pro výuku, ozvučení, případně dataprojektor
ubytování ve 3 lůžkových pokojích *)
pátek 4.3.16 v 16.00 hodin, případně dle návaznosti na spoje
neděle 6.3.16 v 13.30 hodin, případně dle návaznosti na spoje

Program:
Pátek
16.00 - 19.00
19.00 - 22.30
23.00 - 08.00
Sobota
8.00
08.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 12.00
12.00 - 13.30
13.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 17.00
17.00 - 18.30
18.30 - 19.30
20.00 -22.30
Neděle
8.00

Příjezd, ubytování, poklábosení, novinky
první pohráníčko pro nedočkavé, večeře
Permanent Fiddle Session
Jukebox - starší skladby z předchozích setkání
Noční klid
Snídaně
První blok - nácvik 1. skladby - připomenutí druhů skladeb a rytmů
Přestávka
Druhý blok - cvičení na pravou ruku
Oběd, polední klid
Třetí blok - nácvik 2. skladby, odlišnost výrazů skladeb
Coffee break
Čtvrtý blok -trénování skladby 1. a 2. skladby, variace
Odpočinek, individuální konzultace, individuální tréning
Večeře
Permanent Fiddle Session - s místními muzikanty
písničky oldtimové i jiné
Snídaně

08.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 12.00
12.10 - 13.30
13.30 - 14.30

Pátý blok - nácvik 3. skladby
Přestávka
Šestý blok -nové skladby v detailu, 4. skladba
Sedmý blok -společné hraní, diskuse, zakončení

Ubytování:

Penzion Mlýn, Dalibora z Myšlína 37, Staré Splavy
Cena: Kč 490,- za 1 noc + plnou penzi, tj. celkem Kč 980,- za akci*)
vegetariánská a bezlepková strava možná

Kurzovné:

Kč 1590,- (součástí tištěný materiál zdarma)

Oběd

(rodinný příslušník zaplatí pouze jídlo a ubytování)
Platební podmínky:
na účet

do 22.1.16 vyjádření zájmu, do 12.2. zaplacení částky Kč 2570,- (Kč 2850,-*)

230 305 467/0300

(Pozor, změna oproti Opařanům u Tábora)

Přihláška
Přihlašuji se tímto závazně na Jarní setkání s houslemi - (nejen) oldtimovými
ve dnech 4.3.2016 - 6.3.2016 ve Starých Splavech,
za cenu Kč 2570,-* (kurzovné, 2x nocleh, 2x snídaně, 2x oběd, 2x večeře)
(rodinný příslušník Kč 980,-*) za stravu a noclehy, bez kurzovného)

Lektor:

Radek Špindler, IČ 48304735

Storno podmínky:

do 26.2.2016 storno 50%, možnost vyslat jiného účastníka
po 26.2.2016 storno 100%, možnost vyslat jiného účastníka

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
Číslo OP (pro ubytování)

Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s veškerými informacemi,
týkajícími se kurzu, včetně stornopoplatků

V
dne

Podpis účastníka:

Poznámka:
Vyplněnou přihlášku zašlete buď na adresu:
Ing. Radek Špindler,
Valteřice 68, Žandov,
470 02 ČeskáLípa
nebo na email

radek.spindler@centrum.cz

*) ubytování po třech, společné sociální zařízení, zvlášť M a Ž. Možno využít pokoje s vlastním soc.
zařízením za cenu Kč 630,- za 1 noc + plnou penzi, tj. celkem Kč 1260,- za akci

