
Program letních kurzů Zpívající Kouřim 2012 
 
 

Čtvrtek, 2.8. 
10:30               sraz před ZUŠ Olešská  
10:45-11         odjezd auty do Kouřimi 
12 – 13            ubytování v penzionu U Patrona 
13.00  oběd v restauraci U Lva 
14.00  jazzová improvizace (Stanislav Poslušný) (pro místní klavíristy, pro zpěváky    
                        jen pro ty, kdo bude chtít) 
14.30  společné setkání, ZAHÁJENÍ  
15 – 15.50 sbor 
16 – 18 setkání s psycholožkou (Mgr. Rita Uličná): Seznámení, můj vztah k hudbě 
18.00  večeře 
19.30  koncert na Městském úřadě (Aneta Majerová – klavír, Petr Nouzovský –   
                        violoncello) 
 
 
Pátek, 3.8. 
8 – 8.45           snídaně 
9 – 13  Alfred Strejček: Práce s hlasem, jevištní mluva 
13 – 14  oběd 
14.30 – 18       individuální hodiny (ZUŠ) 
14.30  jazzová improvizace (Stanislav Poslušný) (pro místní klavíristy, pro zpěváky    
                        jen pro ty, kdo bude chtít) 
18 – 19.30 sbor (ZUŠ) 
19.30  večeře 
20.30               individuální hodiny (ZUŠ) 
 
 
Sobota, 4.8. 
10 – 13.30 Magdaléna Švecová – Krčková, operní režisérka – dramatický seminář 
13.30  oběd 
15.00  výlet, sportovní hry, s sebou noty na sbor, svačinu, pití, pláštěnky, deštníky 
19.00  večeře 
20.00  táborák, Salsa, hry 
  
  
Neděle, 5.8. 
10.30  rozezpívání 
10.30               jazzová improvizace (Stanislav Poslušný), klavíristi 
10.45  individuální hodiny 
12.30  oběd 
14.00 – 16.30 Helena Kaupová, operní pěvkyně, sólistka Národního divadla v Praze –  
  operní zpěv (MěÚ) 
16.30 – 17.30 Zk s Hedu na společné písně na závěrečný koncert a koncert s Omarem 
16.30 – 17.30 počítače - práce s notačními programy (D. a M. Kroužilovi) 
18.00   Klavírní a pěvecký recitál B. Tomanové, V. Ptáčkové,  

S. Kroužilové, E. Plachetkové a S. Poslušného (Městský úřad) 
19.30   večeře 



Pondělí, 6.8. 
9.45  rozezpívání 
10.00 – 13.00 Simona Procházková, operní pěvkyně, sólistka Národního divadla v Praze – 
  operní zpěv (masterclass) (MěÚ) 
13.00  oběd             
(14 – 15)         možná konzultace se Simonou Procházkovou 
14 – 15 jazzová improvizace (Stanislav Poslušný) 
14.30 – 17.00 individuální práce  
17.00 – 18.30 africké tance 
18.45 – 20.00 večeře 
20.00  sbor 
 
 
Úterý, 7.8. 
11.00  rozezpívání, sbor 
12.30 – 13.30  individuální práce 
13.30  oběd 
13.30 – 14.30 jazzová improvizace (Stanislav Poslušný) 
15.00  individuální práce, příprava na koncert  
  generálka s kapelou 
17.30               společná písnička s kapelou 
18.30 večeře 
20.00  koncert skupiny Omar Guitar Band – součástí koncertu bude vystoupení  

vybraných účastníků kurzů (Kino) 
 
 
Středa, 8.8. 
11.00  rozezpívání, sbor 
12.30 – 13.30  individuální práce 
13.30  oběd 
13.30 – 14.30 jazzová improvizace (Stanislav Poslušný)klavíristi 
15.00 – 18.00 Jarmila Chaloupková, zpěvačka a prof. Pardubické konzervatoře: Pop versus 

klasika, práce s mikrofonem 
18.00  pantomima (Šárka Holubová), 
19.00  večeře 
 
 
Čtvrtek, 9.8. 
10.30  rozezpívání 
11.00               sbor v ZUŠ 
12.00 – 13.30  individuální práce 
13.30 – 14.30  oběd 
15.00               Zkouška v kostele 
15.00  jazzová improvizace (Stanislav Poslušný)klavíristi 
16.00  sbor zk v kostele  
18.00  koncert duchovní hudby účastníků kurzů v chrámu sv. Štěpána 
19.30  večeře 
 
 
 



Pátek, 10.8. 
10.00  jazzová improvizace (Stanislav Poslušný), klavíristi 
11.00  rozezpívání 
11.30               Zk na závěrečný koncert (klasika v sále na MěÚ) 
12.00               Zk v kině s kapelou 
13.30  oběd 
15.00               zkouška s kapelou (kino) 
                        individuální práce   
19.00  večeře 
 
 
Sobota, 11.8. 
10.30 rozezpívání 
11.00              generálka a individuální příprava na koncert (sál MěÚ, kino) 
12 – 13           společná písnička s kapelou 
13.00            oběd 
16.30  závěrečný koncert účastníků kurzů  koncert v sále MěÚ 
18.00  koncert v kinosále Na Střelnici 
20.00  společná večeře, rozloučení 


