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Chcete si vyzkoušet práci s ušlechtilým rezonančním dřevem a nemáte čas studovat?
Máte nějaké zkušenosti s výrobou hudebních nástrojů a chtěli byste si rozšířit svůj obzor?
Udělejte si nevšední dovolenou v historickém městě Chebu na západě Čech!
Pod vedením našich odborníků, mistrů houslařů a kytarářů Vám nabízíme
jedinečnou možnost proniknout do tajů tohoto ušlechtilého řemesla.
Jediná škola se staletou tradicí výuky výroby hudebních nástrojů.

Letní kurzy stavby kytar a houslí
v Chebu – 2021
Zveme Vás na letní workshop výroby strunných hudebních
nástrojů.
Workshop je určen pro širokou veřejnost i pro zájemce, kteří již mají nějaké zkušenosti.
Podmínkou je pouze plnoletost.

Program workshopu:

datum: 25. června – 4. července 2021, 10 pracovních dnů, včetně víkendů.
čas: 8:00 – 12:00 hod., 13:00 – 17:00 hod. denně.
místo: dílny ISŠ Cheb, p. o. v Chebu.
V ceně kurzu je obsažen materiál potřebný pro výrobu hudebního nástroje, zapůjčení
špičkového nářadí pro práci a odborné vedení mistrů houslařů a kytarářů vyučujících na
naší škole.

Každý účastník workshopu obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Cena kurzu: 9.950,- Kč
Jedinečná lokalita výroby hudebních nástrojů Chebsko - Lubsko

Vyráběné nástroje:
 Výroba houslí
Máte zájem se dozvědět, jak pracuje
akusticky spřažená soustava na houslích?
Veškeré informace o výrobě houslí a k tomu
navíc vlastnoruční zpracování polotovarů z
rezonančního dřeva vám nabízíme v tomto
letním kurzu.
Garant kurzu: Bc. Jiří Pátek
vedoucí učitel Houslařské školy, učitel OP
člen „Ateliéru České ruce“
mail: patek@iss-cheb.cz,

 Výroba klasické kytary (španělský model)
Jste vášnivými hráči na klasickou kytaru?
Dostalo se Vám do ruky více nástrojů
různých kvalit zvuku a hratelnosti? Přijďte
poznat tajemství výroby španělské kytary
pod vedením našich mistrů, kteří Vám ukáží
a zároveň umožní vlastnoruční výrobu tohoto
zajímavého nástroje.
Garant kurzu: Bc. Štěpán Gubran
učitel OV
mail: gubran@iss-cheb.cz

 Výroba akustické kytary (westernový model)
Workshop výroby akustické kytary je
koncipován jako stavba nástroje
z připravených částí stavebnice kytary. Velký
podíl ruční práce účastníků kurzu umožňuje
individuální vypracování konstrukčních
prvků, jako tvarování hmatu krku, nebo
ladění žeber rezonančních desek.
Vyzkoušejte vlastníma rukama rozeznít
„kus dřeva“ a nahlédněte tak do našeho
krásného řemesla.
Garant kurzu: Jindřich Růžička
učitel OV
mail: ruzicka@iss-cheb.cz

