
Kontakty: Integrovaná střední škola Cheb - Houslařská škola, Obrněné brigády 26, 350 02, Cheb. 

Tel.: 354 430 373, mobil. : 608 061 666 (Bc. Pátek Jiří), nebo na: 739 322 421 (Straka Milan),  

e-mail: arcangeli@seznam.cz, nebo  strak.mili@seznam.cz. 

 vyhrazujeme si právo na případné časové změny podle počtu účastníků٭

 

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB 

HOUSLAŘSKÁ ŠKOLA 

a ATELIÉR SALDO... 
 

…si Vás dovoluje srdečně pozvat a zároveň oslovit k účasti na tónových 

přehrávkách Houslařské školy v Ateliéru Saldo v Lubech 
 

Vážení výrobci smyčcových a drnkacích hudebních nástrojů. 

Houslařská škola vám nabízí: 

 možnost účasti na výstavě houslí, viol a kytar 

 registrace je zcela zdarma 

 přehrání nástrojů špičkovým interpretem 

 možnost kontaktu s umělci jiných oborů 

 neobvyklý zážitek z programu tónových přehrávek 
 
PROGRAM: 

5.6. 2010 Přehrávky houslí 
 tónová zkouška absolventských a mistrovských hudebních  

nástrojů a houslový recitál Josefa Špačka, předního houslisty 

dnešní mladé generace 

 registrace: 9:30 – 10:00 hod. 

 zahájení a přivítání hostů: 10:00 hod. 

 začátek tónové zkoušky: 10:15 hod. 

 závěrečné vyhodnocení, předání cen a diplomů 

 

6.6. 2010 Přehrávky klasických a westernových kytar  
 (rozdělené do dvou skupin) 
 tónová zkouška absolventských a mistrovských hudebních nástrojů a kytarový recitál Alexandra Kotlára 

 registrace (klasické kytary): 8:30 – 9:00 hod. 

 zahájení a přivítání hostů: 9:00 hod. 

 začátek tónové zkoušky: 9:15 hod.  

 závěrečné vyhodnocení, předání cen a diplomů 

 

 registrace (westernové kytary): 13:30 – 14:00 hod.٭ 

 začátek tónové zkoušky: 14:00 hod.٭ 

 závěrečné vyhodnocení, předání cen a diplomů 

 

Během obou dnů bude probíhat expozice studentských a mistrovských nástrojů přímo v ateliéru Saldo. Součástí akce 

je i výstava historických fotografií z archivu Houslařské školy. 

Prosíme případné zájemce, kteří budou vystavovat svůj nástroj a budou mít zájem o přehrání a prezentaci ve 

dnech 5.6 a 6.6. 2010, aby kontaktovali Houslařskou školu prostřednictvím telefonu nebo e-mailu nejpozději do 

31.5.2010. Dohled nad hudebními nástroji zajistíme. 

Na tónové zkoušce je možné přehrát pouze housle, klasické a westernové kytary i ze staršího období a v 

libovolném počtu. 

 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci. 

Tým Houslařské školy v rámci ISŠ Cheb 
Hlavní sponzoři: 
Hlavní sponzoři:

Rotary club
Cheb/Eger

Vladimír Vrba
rezonanční materiál

Božetín
 


