
Spolek prof. Václava Hozy 

POZVÁNKA 

na IV. ročník 

Tuba Workshops / Masterclasses / Orchestral Excerpts 

Speciální sobotní program pro žáky ZUŠ 

“To Become a Better Tubist than Yesterday” 

Spolek prof. Václava Hozy zve hráče na tubu a příznivce tuby na IV. ročník mezinárodního víkendového 

workshopu a mistrovského kurzu, který se koná ve dnech 23. až 25. září 2022 v Základní umělecké škole v 

Jihlavě (Masarykovo nám. 65/16, 586 01 Jihlava). 

Kurz je otevřen všem, kteří si chtějí prohloubit a zdokonalit své hudební dovednosti. Věkový limit není 

stanoven. 

Lektory kurzu budou: 

 Daniel Ridder – pochází z Olpe v Severním Porýní-Vestfálsku. Vystudoval tubu na Robert Schumann 

Musikhochschule v Düsseldorfu pod vedením prof. Hanse Gelhara a prof. Hanse Nickela. Vojenskou 

službu nastoupil u Musikkorps der Bundeswehr (Koncertní kapela německé armády) v Siegburgu. Od 

roku 2009 je v tomto orchestru hlavním hráčem na tubu. Je také dirigentem několika symfonických 

dechových kapel v Německu a kromě toho se proslavil několika sólovými CD nahrávkami, 

mistrovskými kurzy a sólovými koncerty v Německu i v zahraničí. 

 Jack Adler-McKean - původem z Brightonu, UK, v současné době působí v Berlíně jako tubista, 

skladatel, dirigent a aranžér. Pracuje na propagaci rodiny tub prostřednictvím spolupráce s mezinárodně 

uznávanými soubory, skladateli a akademickými institucemi. Mezi nedávné projekty patří vystoupení s 

Ensemble Resonanz a Ensemble Modern, hudebně divadelní produkce na jevišti v Německé opeře 

Berlín a Philharmonie Luxembourg. Orchestrální angažmá sahají od kontrabasové tuby s WDR 

Symfonickým orchestrem v Kolíně nad Rýnem a BBC Skotským symfonickým orchestrem až po 

serpent a ophiklejdu s Kammerakademie Postsdam a Spira Mirabilis. 

 MgA. Karel Malimánek – tubista České filharmonie v Praze. Působí jako pedagog hry na tubu na 

Pražské konzervatoři a Katedře dechových nástrojů AMU v Praze. Hraje také v komorních souborech 

a rád využije možnosti zahrát si i v jazzových formacích, jakými jsou Filharmonický jazzband, Big band 

Václava Kozla. 

Kurz bude veden jako skupinový workshop s možností individuálních lekcí s výše uvedenými lektory. 

Pro studenty základních uměleckých škol (ZUŠ) je připraven speciální sobotní program. 

Pan Christian Braun představí tuby značky Miraphone z Waldkreiburgu a značku Josef Lidl Brno představí 

pan Luboš Hlavatý. 

Během workshopu bude zajištěné tlumočení z angličtiny do češtiny. 

Přijeďte se inspirovat, poučit a zlepšit ve hře na tubu! 



Spolek prof. Václava Hozy 

Zaměříme se na zlepšení hraní na tubu. Protože máme lektory, kteří se zajímají o historické nástroje, zvláštní 

pozornost budeme věnovat serpentu a ofiklejdě. Plánujeme provedení orchestrálních ukázek s trombonovou 

sekcí. Případné úryvky lze převzít od Mahlera, Brucknera, Smetany, Dvořáka, Berlioze, aj. 

 

PROGRAM 

Pátek 23. září 2022 

14:00 Registrace 

14:20 Zahájení workshopu, představení účastníků a lektorů 

Odpolední blok: Skupinový workshop / Tuba Ensemble – zkoušky / Individuální lekce s lektory 

Večer: Tuba Ensemble – zkoušky / Možnost vyzkoušet si serpent a ofiklejdu 

Sobota 24. září 2022 

Během soboty bude probíhat samostatný simultánní program pro žáky ZUŠ. Mezi tématy bude správné 

rozehrání, držení těla, dýchání, tvorba zvuku, intonace. Program bude koncipován podle počtu a úrovně 

studentů. 

Dopolední blok: Skupinový workshop / Tuba Ensemble – zkoušky / Individuální lekce s lektory / 

Prezentace vystavovatelů nástrojů / ZUŠ program 

Odpolední blok: Skupinový workshop / Tuba Ensemble – zkoušky / Individuální lekce s lektory / ZUŠ 

program 

Večer: Neformální setkání účastníků  

Neděle 25. září 2022 

Dopolední blok: Skupinový workshop / Tuba Ensemble – zkoušky / Individuální lekce s lektory / 

Orchestrální výňatky včetně serpentu a ofiklejdy 

Odpolední blok: Koncert 

Ukončení workshopu asi v 15 hodin. Změna programu vyhrazena. 

Ubytování 

Ubytování není v ceně workshopu. Jihlava nabízí ubytování v hotelích, penzionech nebo na kolejích VŠPJ.  

Stravování 

Stravování není v ceně workshopu. Jihlava nabízí celou řadu restaurací a rychlého občerstvení. 

Uzávěrka přihlášek na workshop je dne 16. září 2022. 

Registrační poplatek za celý workshop činí 850 Kč za účastníka. Registrační poplatek pro žáky ZUŠ na 

sobotní ZUŠ program je 400 Kč. Upřednostňujeme platbu převodem na spolkový účet číslo 

287824655/0300. 

Podrobnější program bude zaslán přihlášeným účastníkům e-mailem kolem 20. září 2022. 

Těšíme se na opětovné setkání. 

Michael Cwach, organizátor workshopu, Hodonice č. 36, 391 65 Bechyně,  

+420 774 591 286, ceskydudak@yahoo.com 

mailto:ceskydudak@yahoo.com

