
Hudobná a umelecká akadémia Jána Abrechta

Banská Štiavnica

JAZZOVÝ KONCERT
Pedagógov, absolventov a študentov HUAJA

23. 9. 2017, 16:00

HUAJA, Botnická 2, Banská Štiavnica

PROGRAM

Luiz Bonfa: Black Orpheus

Jerome Kern: All the things you are

Kenny Dorham: Blue Bossa

Joseph Kosma: Autumn Leaves

Ruiz Gimbel: Sway

Charlie Parker: Billies Bounce

Bart Howard: Fly me to the moon

Antonio Carlos Jobim: Girl from Ipanema

Herbie Hancock: Cantaloupe Island

Toots Thielemans: Bluesette

Účinkujú:

Mgr. art. Viktor Hárs – basová gitara

Zoltán Góra – klavír, absolvent Bc. štúdia

pedagogické vedenie – Mgr. Balázs Neumann

Tomáš Javnický – saxofón, absolvent Bc. štúdia

pedagogické vedenie – Mgr. Béla Ágoston

Karol Rudolf Toma – gitara, študent Bc. štúdia

pedagogické vedenie – Mgr. art. Michal Bugala

Radovan Iglódy – bicie, absolvent Mgr. art. štúdia 

pedagogické vedenie – Mgr. art. János Sramkó

Tieto programy sú jedinečné vo viacerých aspektoch:

štúdium je možné absolvovať nielen dennou, ale aj externou formou

štúdium je možné absolvovať v slovenskom a tiež v anglickom a nemeckom jazyku

jedinečná šanca študovať jazz na vysokoškolskej úrovni na Slovensku

možnosť voľby koncertného alebo pedagogického smeru

štúdium bez vekového obmedzenia pre uchádzačov

viaceré možnosti uplatnenia v praxi

možnosť absolvovania Doplňujúceho pedagogického štúdia pre kvalifikáciu učiteľa na ZUŠ

a konzervatóriách

Súkromná vysoká škola Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica

(HAUAJA) poskytuje akreditované bakalárske (Bc.) a (Mgr. art) študijné programy v odbore

Hudobné umenie so špecializáciou: hudobné nástroje, spev (jazzová, vážna a historická hudba),

dirigovanie (zborové a orchestrálne), ďalej kompozícia, zvukový design, zvuková tvorba

a elektroakustická hudba, ktoré garantujú a zabezpečujú významné domáce i zahraničné osobnosti.

Pravidelné každoročné aktivity:

Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS ( máj – júl)

Medzinárodné dni klasickej gitarovej hry (jún)

Medzinárodné  sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení

Medzinárodný seminár: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení

Koncerty, workshopy a kurzy v jazzovej a vážnej hudbe


