
Hudební seminář FOLKLORISMUS V MODERNÍ HUDEBNÍ ŘEČI 2. POL. 20. STOLETÍ 

NAŠEHO REGIONU 

VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ ČESKÉ NÁRODNÍ SKUPINY IAML 

24. – 25. září 2019, Knihovna města Ostravy, 28. října 289/2, Ostrava, společenský sál 

Úterý 24. září 

8.30 h. – 10.00 h. prezence účastníků semináře 

10.00 h. – 10.15 h. přivítání a úvodní slovo, Miroslava Sabelová, ředitelka KMO 

10.15 h. – 12.00 h. Výroční zasedání ČNS IAML, prezentace o kongresu v Krakově 2019, 

novinky ohledně organizace kongresu IAML v Praze 2020 –  Zoja Seyčková, Zuzana 

Petrášková, Blanka Ellederová, Irena Veselá, Jitka Málková  

12.00 h. – 13.00 h. Oběd 

13.00 h. – 14.30 h. „Vážná hudba versus lidová“ Mgr. Lenka Černíková, Ph.D. hudební 

historička, vedoucí oddělení společenských a přírodních věd Ostravského muzea 

Základní dělení hudby do dvou kategorií, jejichž kořeny, vyplývající především z funkce dané 

hudby, pozorujeme už od počátků evropské hudební kultury. Zajímavý je interaktivní vztah 

artificiální a nonartificiální hudby a inspirace lidovou hudbou a pronikání folklorních prvků do 

vážné hudby, které je zřejmé od baroka do současnosti. Nelze také opomenout žánr 

populární hudby jako fenomén 20. století.   

14.30 h. – 15.00 h. přestávka 

15.00 h. -  16.30 h. „Lidová píseň a hudba v současné společnosti“ Zdeněk Tofel, 

hudební redaktor Českého rozhlasu Ostrava, vedoucí souboru Valašský vojvoda  

17.00 h. – 18.00 h. Spojené hudecké muziky pod vedením Jarmily Červenkové, 

pedagožky ZUŠ E. Runda ve Slezské Ostravě 

18.15 h. odchod, resp. odjezd tramvají na ubytování – hotel Pod pecí VP1¨ 

19.00 h. - ?  – neformální setkání s večeří, restauraci řeším  

 

 

Středa 25. září 

10.00 h. – 12.00 h. exkurze po Dolní oblasti Vítkovice – průvodkyně Petra Vitásková 

12.30 h. – 14.00 h. oběd 

Pro zájemce, kteří nespěchají domů, nabízíme exkurzi po KMO nebo něžný výšlap na haldu 

EMA, která se nachází nedaleko centra Ostravy 

Účastnický poplatek: 150,- Kč 

Exkurze po DOV: 184,- Kč 

Ubytování: Cena 2lůžkového pokoje činí 1050,- Kč/noc (tedy pro jednoho 525,- Kč) a 

cena 1lůžkového pokoje činí 853,- Kč/noc. Ceny jsou uvedeny včetně snídaně. 

(Cena 853,- platí i pro ty, kteří přijedou o den dříve a budou spát na 2lůžkovém pokoji) 


