
Hudobná a umelecká akadémia Jána Abrechta

Banská Štiavnica

ADVENTNÝ JAZZOVÝ KONCERT
pedagógov, študentov HUAJA a hostí

16. 12. 2017, 16:00

Koncertná sieň HUAJA, Botanická 2, Banská Štiavnica

prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. – klavír

prof. Alexander Stepanov, CSc. – saxofón 

Jurij Blinov – trúbka 

Zoltán Góra – klavír, 1. roč. Mgr.art. štúdia

pedagogické vedenie – Mgr. Balázs Neumann

Peter Palaj – gitara, 3. roč. Bc. štúdia

Karol Rudolf Toma – gitara, 2. roč. Bc. štúdia

pedagogické vedenie – Mgr.art. Michal Bugala

Alexander Simondel – basová gitara, 3. roč. Bc. štúdia

pedagogické vedenie – Mgr.art. Viktor Hárs

Csaba Nagy – bicie, 1. roč. Mgr.art štúdia 

Lukáš Baumann – bicie, 1. roč. Bc. štúdia

Bálint Takács – bicie, 1. roč. Bc. štúdia

pedagogické vedenie – Mgr.art. János Sramkó

Program:

I. Berlin: White Christmas

J. Kern: Smoke get in your eyes

G. Miller: Moonlight Serenade

J. Coltrane: Equinox

M. Davis: Freddie Freeloader

G. Gershwin: To my love

J. Revaux / C. Francois: My way

K. Ory: Muscat Ramble

R. Manescal: Little Boat

J. Klenner: Just Friends

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

(HUAJA) 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

Tento koncert je spolufinancovaný 

z programu Európskej únie Erasmus+


