Ahoj všichni,
srdečně zdravím vás i vaše rodiče a děkuji za váš zájem o Letní hudební kurzy.
Jak už víte z prvotních informací, Letní hudební kurzy se uskuteční v termínu 16. – 20. srpna 2021.
Někteří z vás se kurzů zúčastní poprvé, někteří už víte, do čeho jdete.
Moc bych si přála, abychom program kurzů tvořili společně, abyste se v srpnovém týdnu nejen něco navíc
naučili, ale abyste si tento týden také náležitě užili.
Věřím, že se Letní hudební kurzy budou moci konat v plném rozsahu. Nevíme, jaké budou v srpnu aktuální
opatření. K dnešnímu dni podle informací z MŠMT víme, že by se volnočasové aktivity mohly konat bez
roušek s podmínkou, že při příjezdu doložíte negativní výsledek antigenního testu (ne starší 72 hodin
a provedené poskytovatelem zdravotních služeb) nebo prokazatelně doložíte, že jste onemocnění COVID19 prodělali (do 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem), nebo budete mít 14 dnů plné
očkování. Tato opatření se samozřejmě mohou změnit a my doufáme, že jen k lepšímu. Chci vás ubezpečit,
že plné očkování budou mít všichni lektoři, že budeme dbát na hygienická pravidla a desinfekci.
Ale teď mám pro vás první úkol, který je třeba vyřešit s vaším pedagogem v ZUŠ.
Na kurzu vás kromě komorní a souborové hry čeká také individuální práce s lektorem. Se svým pedagogem
vyberte jednu rozpracovanou skladbu, kterou nejpozději do 25. června buď naskenujte a pošlete
e-mailem, nebo okopírujte a pošlete poštou. Účastníci kempu hry na smyčcové nástroje posílají skladbu
včetně klavírního doprovodu, aby se na vás mohl nachystat také korepetitor.
Tam, kde jsou na kurzu dva lektoři, můžete mi napsat, ke kterému chcete být zařazeni. Uděláme, co je
v našich silách.
Pokud víte, s kým chcete být ubytovaní na pokoji, napište mi to. Přihlášené kamarády, ze kterých můžete
vybírat, najdete v aktuálních seznamech na webových stránkách. A můžete se samozřejmě podívat i po
kamarádech z jiných kurzů. Pokoje jsou dvoulůžkové. Pokud by chtěl být ještě někdo ubytovaný, nebo si
naopak ubytování rozmyslel, stačí mi to napsat.
Nezapomeňte zaslat na účet č. 1043041368/5500 účastnický poplatek 500,- Kč. Variabilní symbol
uvádějte ve tvaru vašeho data narození ddmmrrrr (např. nar. dne 29. 2. 1990 bude uvedeno jako
29021990).
Na kurzy můžete pozvat i své učitele, aby viděli, jak budete s lektory pracovat.
Na webových stránkách jsem vyvěsila rámcový program LHK, který budeme dále aktualizovat. Zatím
uvažujeme, že epidemické podmínky budou příznivé a nic nás nebude omezovat. Pokud vás napadne
nějaká aktivita, kterou byste chtěli realizovat, napište mi, posoudíme ji a bude-li její realizace
v našich možnostech, zařadíme ji. Pokud si po přečtení programu budete chtít přihlásit večeře, zase stačí,
když mi napíšete, já si to v přihlášce změním. Můžete se podílet i na sestavování jídelníčku, máte-li nějaké
oblíbené jídlo – sem s ním!
Pokud jste vegetariáni nebo máte nějaké jiné speciální potřeby, musím je vědět včas, abych mohla vše
zařídit.
Myslím, že pro začátek je informací a úkolů dost.
Přeji vám krásné jaro a já se ozvu s dalšími informacemi během června.
Informace najdete na webových stránkách projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji:
www.podporatalentu.cz
Kdykoliv mě můžete kontaktovat na: info@podporatalentu.cz nebo na telefonu +420 728 185 235
Poštovní adresa: Středisko služeb školám, Bc. Václava Zelenková, Částkova 78, 326 00 Plzeň
Těším se na zprávy od vás. S přáním krásných dní
Václava Zelenková
V Plzni 2. května 2021

