5. međunarodni simpozij za korusologiju
Zborska umjetnost – pjevanje - glas
Zagreb, 5. do 7. travnja godine 2018.
Organizator:

HRVATSKA UDRUGA ZBOROVOĐA
MEĐUNARODNI ZBORSKI INSTITUT
u suradnji s
Institutom za crkvenu glazbu Albe Vidakovića Katoličkoga bogoslovnog fakulteta iz Zagreba
Agencijom za odgoj i obrazovanje
Hrvatskim društvom glazbenih teoretičara

1. obavijest
Predavanja mogu se održati na hrvatskom ili engleskom jeziku (bez prevođenja).
Tematska područja predavanja i radionica jesu:
•

Zbor/zborovođa

•

Pjevačko umijeće/pjevačka pedagogija

•
•
•
•

umjetničko vođenje, metodika rada sa zborom,...

vokalna tehnika, impostacija glasa, metodika poduke
pjevanja...

Dirigiranje/interpretacija

manuelna tehnika, dirigentska ekspresivnost, izvođenje
djela, stilistika...

•

•
•

Glazbeno djelo/analiza/hermeneutika

•

Izvedba/vokalna stilistika

•

Govorni glas

•

skladateljski postupci, prikaz sadržaja i smisla djela,
analiza djela...
vokalno djelo i vrste impostacija glasa, ekspresivne
mogućnosti glasa...
scenski govor, javni govor, retorika...

Znanost/glas/sluh

otorinolaringologija, fonijatrija, audiologija,
stomatologija, pulmologija, neurologija, fonetika,
logopedija, rehabilitacija glasa...

Znanost/glazba

psihologija, muzikologija, etnomuzikologija...

Glazbena pedagogija/obrazovanje

škola i pjevanje, društvo i glazbena kultura...

Musica sacra

liturgijska glazba, umjetnička sakralna glazba,
gregorijanika, psalmodija, crkveno pučko pjevanje...

Glazbeni mediji/tehnologija

glazbena produkcija, tonsko snimanje, diskografija,
digitalna tehnika...

Slobodne teme

POZIV ZA PRIJAVU PREDAVANJA
Želite li održati predavanje, molimo Vas da nam ispunjenu prijavnicu, pisani sažetak predavanja, fotografiju te životopis (do 200
riječi) dostavite isključivo elektronički (MS Word). Prijavnicu možete naći na našoj webstranici. Stručni odbor će među pristiglim
prijavama izvršiti odabir. Kotizacija za sudjelovanje (aktivno i pasivno) iznosi 400 Kuna za hrvatske državljane. Uplatu možete
također izvršiti pri registraciji na samom simpoziju (aktivni i pasivni sudionici). Đaci i studenti ne plaćaju kotizaciju. Rok prijave
predavanja je do 15. siječnja godine 2018.

HRVATSKA UDRUGA ZBOROVOĐA
098/275961

01/6198469

Vrbik 11

10000 Zagreb

faks 01/6198468

info@huz.hr

Organizacijski odbor:
Branko Starc, Bojan Pogrmilović, Tomislav Čekolj, Anita Gergorić, Snežana Ponoš, Tihomir Petrović

Mjesto održavanja:
Nadbiskupijski pastoralni institut (NPI), Kaptol 29a, Zagreb

Četvrtak, 5. travnja

Petak, 6. travnja

Subota, 7, travnja

Registracija 8h
Otvaranje/Predavanja 9-18 h

Registracija 8h
Good morning voice 8:30 h
Predavanja 9-18h
Svečani koncert 20 h
(Hrvatski glazbeni zavod)

Registracija 8h
Good morning voice 8:30h
Predavanja 9-17h
Zatvarenje

www.huz.hr

