
Mistrovské pěvecké kursy 
Štefana Margity a Magdalény Hajóssyové  

Kde: Fabrika-Hotel Humpolec (Rodný dům    

  Gustava Mahlera, Kaliště u Humpolce), Česká republika 

 

Kdy: 4. – 11. července 2015 

 

Cena za kurs: 250-900 EUR 

Přihlášky zasílejte 
 e-mailem: margitakursy@gmail.com  

 poštou: ArcoDiva (pěvecké kursy), Jaromírova 48, 120 00 Praha 2  

 

Uzávěrka přihlášek je dne 1. 4. 2015 

ARCO DIVA Management s.r.o.  

Jaromírova 48, 120 00 Praha 2 

E-mail: arcodiva@arcodiva.cz 

+420 223 006 934 



Co kursy nabízejí: 

Kursy mají poskytnout komplexní uměleckou přípravu v oboru: 

Zpěv operního, operetního, oratorního, kantátového a písňového repertoáru, jevištní akce, 

samostatné vystupování, body training, management, spolupráce s dirigentem, zdokonalení 

pěvecké techniky, návrhy na zlepšení, stylová odlišnost repertoáru. 

 

 

Jak mistrovské pěvecké kursy probíhají: 

Všichni účastníci budou mít pravidelné hodiny u obou pedagogů – Štefana Margity a Magdalény 

Hajóssyové, zároveň možnost speciálních večerních konzultací. 

 

 

Podmínky: 

Účastnit se mohou všechny hlasové obory ve věkovém rozmezí od 18 do 40 let. 

Přihláška musí obsahovat základní osobní údaje včetně fotografie a životopisu a může být 

zaslána elektronicky na adresu: margitakursy@gmail.com nebo poštou  - nejpozději 

do 1. dubna 2015 na adresu: ArcoDiva (pěvecké kursy), Jaromírova 48, 120 00 Praha 2. 

Všichni účastníci obdrží do 15. dubna 2015 sdělení, zda jsou přijati a další propozice související 

s jejich příjezdem, ubytováním a organizací. 

Přihláška musí obsahovat buď DVD se záznamem výkonu nebo video-záznam výkonu jinou 

formou (například odkaz na YouTube). 

Účastníci si pro mistrovské kursy připraví jednu píseň a dvě árie nebo výstupy z opery. 

Účastníci jsou povinni po obdržení pozvání zaslat ve formátu pdf klavírní výtah skladeb, které 

budou na kursech studovat a klavírní výtahy studovaných skladeb přivézt s sebou. 

Pro účastníky kursů budou k dispozici korepetitoři, v případě, že účastníci budou spolupracovat 

se svým korepetitorem, náklady na jeho cestovné, ubytování i stravu si hradí sami účastníci 

kursů. 

Vybraní kandidáti zaplatí zálohu a kursovné v těchto termínech: 

Zálohu /nevratný registrační oplatek/ 100 EURO na bankovní účet pořadatele do 30. dubna 2015 

Kursovné  v předepsané výši na bankovní účet pořadatele do 15. června 2015 

 

 

Platby se uskutečňují převodem na účet: 

EUR  IBAN  CZ3920100000002600540093  FIOBCZPP 

CZK:  2100540089/2100 

 

 

 

Kursy umožňují dvojí typ účasti:                   aktivní             900 Euro 

                                                                        pasivní            500 Euro 

 

Cena bez stravování a ubytování:                   aktivní             650 Euro 

                                                                         pasivní            250 Euro   



Cena zahrnuje 

 ubytování v luxusním hotelu Fabrika Humpolec, v hotelu, kde vládnou moderní techno-

logie šetrné k životnímu prostředí (http://fabrikahotel.cz/fabrika-hotel/fabrika-hotel 

 zkušební prostory v hotelu Fabrika, Hudební škole Gustava Mahlera a v rodném domě 

Gustava Mahlera 

 výuku nejméně na pěti lekcích s renomovanými pěvci a pedagogy Štefanem Margitou a 

Magdalénou Hájossyovou 

 úhrada korepetitorů na lekcích a při zkoušení 

 video-záznam vstupního vystoupení s důkladným pedagogickým rozborem a 

 účast na seminářích, práce s dirigentem, základy úspěšného managementu a sebeprezen-

tace 

 vystoupení na semináři-koncertu 

 vystoupení pro nejlepší účastníky kursu na společném koncertu se Štefanem Margitou 

 

Hlavními vyučujícími budou Štefan Margita a Magdaléna Hajóssyová, vedle nich ještě odbor-

níci na režii opery, pohybovou přípravu, management, produkci, dirigování. 

 

Ubytování: 

Účastníci mistrovských kursů budou ubytování v dvoulůžkových pokojích hotelu Fabrika v 

Humpolci. V případě zájmu je možno zajistit ubytování v rodném domě Gustava Mahlera 

v Kalištích u Humpolce v rodinném penzionu a zajistit bio stravování z domácích farmářských 

zdrojů. V případě požadavku jednolůžkového pokoje bude účtován příslušný příplatek za noc. 

Doprovod si hradí ubytování na své vlastní náklady. 

 

Stravování 

Snídaně a oběd formou švédského stolu 

Večeře – hradí účastníci sami 

 

Kursy probíhají v rodném domu Gustava Mahlera, v luxusním hotelu Fabrika a učebny jsou i 

v Hudební škole Gustava Mahlera v blízkosti hotelu. 

 

Účastníci kursů vystoupí na vstupním vystoupení, které bude natočeno a konfrontováno s vý-

sledky, kterých dosáhli. 

V rámci kursů se uskuteční koncerty, společenské večery a návštěva Prahy. 

 

 

 

 

 

 

Kursy se uskuteční v případě, že bude vybráno alespoň 15 účastníků 

www.arcodiva.cz 

+420 223 006 934 

http://fabrikahotel.cz/fabrika-hotel/fabrika-hotel

