Vážení přátelé,
nad rámec základního programu U3V Vám ve spolupráci s Filozofickou fakultou nabízíme kurz:

HUDEBNÍ KULTURA V BÝVALÉM ČESKOSLOVENSKU
V LETECH 1945 - 1989
Hudba sehrávala v kultuře českého národa vždy mimořádnou roli, definovala jej a prezentovala
s úspěchem na mezinárodním poli. Ostatně málokterý národ se může pochlubit takovou hustotou
mezinárodně uznávaných skladatelů. Přesto či právě proto je s podivem, jak se chováme k hudebnímu
odkazu macešky. Dvořákem, Smetanou, Janáčkem hudební kultura rozhodně nekončí.
I v problematickém období druhé poloviny dvacátého století v bývalém Československu tvořilo
množství skladatelů, kteří mnohdy navzdory ideologickému tlaku utvářeli mimořádná hudební díla,
která nemusí být součástí pouze dějin hudby, ale též současného hudebního prostoru.
Cyklus Hudební kultura v bývalém Československu v letech 1945 – 1989 tak bude věnován prezentaci
významných hudebních i historických milníků, kdy se pokusíme v šesti přednáškách osvětlit fungování
československé hudební kultury druhé poloviny dvacátého století na pozadí kulturně-společenského
vývoje. Samozřejmou součástí prezentací budou též hudební ukázky.
Počet účastníků: maximálně 100 osob
Lektor:
Mgr. Viktor Pantůček (FF, Ústav hudební vědy)
Termín:
21. 2. – 28. 3. 2018, vždy ve středu od 10.00 do 11.30 hodin.
Místo konání: Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, Konferenční sál v přízemí
Cena:
400,- Kč
300,- Kč (cena pro posluchače U3V MU)
Program:
1. Poválečné budování (1945 – 1948)
2. Problematika socialistického realismu v hudbě (1948 – 1956)
3. Hledání individuální jazyka – pronikání prvků Nové hudby (1956 – 1963)
4. Zlatá šedesátá?
5. Srpen 1968 a následná normalizace
6. Od „perestrojky“ po listopad 1989

21. 2.
28. 2.
7. 3.
14. 3.
21. 3.
28. 3.

V případě zájmu se přihlaste prostřednictvím elektronické přihlášky! Odkaz na elektronickou
přihlášku je umístěn níže.
Kurzovné je nutno uhradit v hotovosti minimálně týden před zahájením kurzu.

Elektronická přihláška do kurzu Hudební kultura 1945 - 1989
Kurz je určen také pro veřejnost. Můžete na něj tedy pozvat i své přátele a známé, kteří již dosáhli
seniorského věku a nejsou posluchači Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity.
Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
manažerka pro koordinaci CŽV

Mgr. Viktor Pantůček, v. r.
odborný garant kurzu

