Letní dílna hudební výchovy (LDHV) 2015
V týdnu od 15. do 22. srpna 2015 se uskutečnil již 26. ročník LDHV pro učitele
hudební výchovy všech stupňů vzdělávání z celé republiky – letos se jednalo o jubilejní
10. ročník konaný v Liberci v ZŠ a ZUŠ Jabloňová. Vzdělávací kurz tohoto druhu a navíc
s tak dlouholetou tradicí je v naší zemi zcela ojedinělý a učitelé jiných vzdělávacích
předmětů podobnou možnost „dovzdělávání se“ zdaleka nemají.
Pro mnoho účastníků se stalo trávení třetího srpnového týdne v Liberci již
samozřejmostí a místem, odkud si odvezou nejen cenné rady či zkušenosti. Naváží nové
osobní i profesní vztahy popř. prohloubí „liberecká“ přátelství trvající i několik let. Pro
frekventanty kurzu tak začíná příprava na nový školní rok příjemnou formou. Potěšující je
skutečnost, že se zvyšuje počet mladších učitelů, kteří jezdí pro inspiraci ke starším
a zkušenějším kolegům, navíc všichni v čase svého osobního volna.
LDHV i letos nabídla zkušenosti lektorů z celé republiky i ze Slovenska formou
praktických dílen. Obohacením byl doprovodný program. Nápady, tvorbu či chystané
projekty představili Přemysl Kočí, Kamila Zenklová, Radioservis i Česká filharmonie. O své
životní příběhy se s posluchači podělili slovenský lektor, pedagog, skladatel a tvůrce
učebnic, Belo Felix, i bývalý žák ZŠ Jabloňová, sólista opery Národního divadla, Jiří
Brückler. S velkým ohlasem se setkaly také koncerty Michala Malátného (lídr skupiny
Chinaski) a tělesa Czech Philharmonic Jazz Band s úpravami Dvořákových skladeb
a večerníčkových melodií.
Cenu Jaroslava Herdena udělovanou Společností pro hudební výchovu České
republiky (SHV ČR) pod záštitou MŠMT ČR za dlouhodobou pedagogickou a uměleckou
činnost, propagaci a přínos předmětu hudební výchova po odborné i společenské stránce
převzali letos Eva Štrausová, profesor Belo Felix a Karel Horňák.
Již tradičně končil týdenní kurz koncertem, na kterém prezentovali účastníci LDHV
vystoupení z odpoledních seminářů a dílen. Diváci tak viděli a slyšeli učitelský symfonický
orchestr, pěvecký sbor, skupiny hráčů na perkuse a boomwhackers i taneční program.
I letos byl z průběhu celé LDHV i závěrečného koncertu pořizován videozáznam.
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