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ČESKOBRATRSKÁ  CÍRKEV  EVANGELICKÁ 
Celocírkevní kantor 
Na Chaloupkách 172,  768 72 Chvalčov
Tel.  573 378 607     e-mail: cckantor@srcce.cz     Mobil: 737 506 119
	    	



V letošním jubilejním roce, kdy si připomínáme 90.výročí vzniku ČCE, pořádáme kurz, který je určený především aktivním sbormistrům naší církve. Na kurz jsou srdečně zváni nejen začínající a zkušenější sbormistři,  ale také zpěváci a zájemci o sbormistrovství. Téma tohoto 12. kurzu zní:

Evangelické znějící symboly - včera i dnes

Na programu budou dílny a přednášky, o které se postarají Eva Ježíková a Ladislav Moravetz. Budeme nacvičovat a také dirigovat (společně i individuálně) skladby různých autorů:
 
Písně Jana Amose Komenského z Amsterodamského kancionálu – zpr. P.Eben, O.Mácha
Ženevské žalmy  -  zpr. C.Goudimel, Ph. Jambe de Fér,  I.Brendenbach
Figurální tvorba literátských bratrstev 16.st.
Písně Paula Gerharda – zpr. J.Crüger, J.G.Ebeling, J.S.Bach
Sborová tvorba Jaromíra Urbance a Zdeňka Čepa
Písně ze zpěvníku „Svítá“ – úpravy pro sbor a doprovod, etc.

K diskusnímu sobotnímu večeru jsme pozvali Magdalenu Horkou, bývalou předsedkyni poradního odboru pro církevní hudbou. Těší nás, že v pátek večer mezi nás zavítá bratr synodní senior Joel Ruml, aby nás pozdravil a promluvil k tématu.  Důležitou součástí tohoto kurzu bude také příprava hudební stránky nedělních bohoslužeb, kázáním poslouží bratr farář Lubomír Kabíček.

Cíle kurzu jsou:  
	pracovně oslavit letošní jubileum ČCE

seznámit se s kvalitní sborovou tvorbou, která vznikla v našem prostředí, nebo souvisí s naší tradicí
	získat informace, materiály a zkušenosti, které lze využít v našich pěveckých sborech (menších či větších)

strávit užitečný víkend v malebné podhostýnské krajině ve zpívajícím společenství těch, kteří zpěvem vyznávají: „Bůh je náš hrad / naše skála / my v něj doufáme.“ (EZ 204)     

Kurz se bude konat od 7. – 9. listopadu  2008 ve středisku Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem (www.sola.cz).  Provoz kurzu bude hradit ústředí ČCE. Noclehy a stravování (pátek: večeře -  sobota: snídaně, oběd, večeře –  neděle: snídaně, oběd)  si budou uchazeči kurzu platit sami. Tento poplatek činí 960 Kč / osoba (stravování a ubytování v tzv. chaloupce) nebo 1.040 Kč / osoba (stravování a ubytování v hlavní budově).  
Po skončení kurzu, každý uchazeč obdrží potvrzení o účasti,  které, bude-li chtít,  může předložit ve svém sboru k proplacení poplatku kurzu.

Zahájení kurzu:  pátek,  7. listopadu 2008 ,  19.00 hod. v kapli Sola Gratia. Kurz zakončíme společným nedělním obědem. Na tento kurz je možno se přihlásit do 31.října 2008, a to formou závazné písemné přihlášky (jméno, příjmení, bydliště, sbor ČCE,  případné přání vegetariánské či masité stravy,  telefon,  e-mail, datum), kterou je možno poslat na výše uvedenou adresu poštou, nebo e-mailem. Odhlášení z kurzu je možno učinit nejpozději 
do 3. 11. 2008,  aby nevznikly zbytečné finanční výdaje.  Odhlásit se z kurzu je možné jen z velmi závažných důvodů (nebo poslat na kurz náhradníka). Budeme rádi, když se zúčastníte celého kurzu.


Ladislav Moravetz
celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické
předseda poradního odboru pro církevní hudbu


P.S.  Předběžný termín 13.kurzu pro sbormistry je 20-22. únor 2009. 

