JINDŘICH KAULFERS

NABÍDKA HUDEBNĚ-VZDĚLÁVACÍHO POŘADU
Jindřich Kaulfers
je absolventem Státní konzervatoře v Teplicích, kterou úspěšně ukončil v roce 1997,
v oboru klasická kytara ve třídě Mgr. Františka Jiroše.
Již v době svých studií v roce 1992 založil soubor Guitar Arte Trio. Vedle účasti na
mnoha interpretačních kurzech se Jindřich Kaulfers v této době věnoval přípravě
repertoáru. V současnosti působí jako umělecký vedoucí tohoto souboru, který má
na kontě několik CD a pěknou řádku vystoupení nejen v ČR, ale i v zahraničí.
Kromě souboru Guitar Arte Trio – www.guitarartetrio.webs.com - působil a působí
v několika dalších ansámblech (Komorní Duo – s klarinetistou Alexandrem Fesjukem,
Guitar Arte Duo s kytaristou Ivanem Šoltysem, Il Flauto Dolce – s flétnistkou Lucií
Čisteckou). Od doby společného studia na teplické konzervatoři společně vystupuje se
sopranistkou Zdenou Cmuntovou. V současnosti spolupracuje se sólistkou opery
divadla F.X.Šaldy v Liberci, mezzosopranistkou Blankou Černou. Zároveň se aktivně
věnuje sólové hře. Jako sólista je zván ke spolupráci s mnoha komorními soubory.
Je absolventem mistrovských kurzů předních evropských kytaristů (Pavel Steidel – Holandsko, Thomas Offermann, Jens
Wagner– SRN, Alexandr Swette – Rakousko, Gordon Croskey, Brian Wright– Velká Británie).
Vedle své umělecké činnosti se též věnuje činnosti pedagogické. Spojením těchto dvou oborů vznikly „výchovné“, či spíše
vzdělávací pořady pro žáky základních a středních škol.

KYTAROVÝ KONCERT PRO MALÉ POSLUCHAČE
Pořad je s průvodním slovem.
Délka : 45-50 min

Je pořad pro žáky prvního stupně ZŠ a MŠ, v němž se děti lehkou formou seznámí
se základními hudebními termíny a jejich obsahem. Pořad může být vhodným doplňkem
hudební výchovy bez ohledu na věk, neboť žáci jsou seznamováni s hudbou intuitivně
a na praktických ukázkách.
V programu zazní klasické kytarové skladby, latinskoamerická a španělská hudba. Nechybí
ovšem ani lidové písně a známé melodie. Společně si také zahrajeme na rytmické nástroje.
Program je rozdělen na několik částí „seznámení s kytarou“, „ z čeho se dělá hudba“, „ učíme se poslouchat“, „ hrajeme“.

KONTAKT
Jindřich Kaulfers, Kunratice 8, Děčín 2, 405 02
tel.: 602 809 332, e-mail: arte@email.cz

