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Vývoj hudebních nástrojů
od starověku po současnost
Přednáška sleduje vývoj hudebních nástrojů od prehistorických
až po současné formy.
Posluchači se prakticky seznamují s téměř kompletní vývojovou
řadou všech druhů dechových a strunných nástrojů.
Uvidíme a uslyšíme kromě jiných také některé středověké
či renesanční nástroje jako např.
zvířecí rohy, chrotu, cink,
křivý roh, loutnu, fidulu,
psalterium, středověkou harfu
apod.
Přednáška však také seznamuje
s technologií výroby některých
hudebních nástrojů a s hudbou
v dějinách.
Stručně se také seznámíme s fyzikálními aspekty tvorby tónu jak
u dechových tak i strunných nástrojů, rezonancí a šířením zvuku.
- Posluchači uslyší živou hru na všech 50 hudebních nástrojů Délka přednášky:

90 minut

Dotazy a objednávky:
- Milada Macků
- mobil: 737 830 488
- e-mail: prednasky@macku.cz

Expedice Špicberky
Povídání o ledové a nádherné zemi blízko severního pólu.
Povídání se členem expedice
„Špicberky 2000“, která jako
první česká výprava přešla
vnitrozemí Špicberk na lyžích
v zimě za polární noci.
Dozvíme se, jak se nejlépe
na podobnou výpravu musí
člověk připravit a co jej pak
čeká.
Během povídání o polární záři, ledních medvědech, sněhové bouři,
teplotách hluboko pod bodem mrazu a mnohém dalším bude
promítána bohatá fotodokumentace.
Délka přednášky:

90 minut

Dotazy a objednávky:
- Milada Macků
- mobil: 737 830 488
- e-mail: prednasky@macku.cz

Izrael
Nepokojná, ale nádherná země, kterou si autor přednášky
procestoval sám od Rudého moře přes Negevskou poušť, Mrtvé
moře, až do Galilee a k severní hranici.
Povídání nejen o zemi dávných
biblických patriarchů, ale také
o zemi současné a nepokojné.
Během besedy se dozvíte, jak to
vypadá na dně Rudého moře,
jaké to je projít v srpnu
Negevskou pouští, co se skrývá
blízko turistických tras, kam se
řadoví turisté nedostanou, jaké
jsou názory ortodoxních židů, křesťanů, muslimů i nevěřících
lidí, tedy všech, kteří zde žijí. Seznámíme se s památkami, které
přetrvaly věky, ale zjistíme také to, jak se získávají záběry
z demonstrací pro různé světové TV společnosti a mnohé další.
Povídání je prokládáno Izraelskou hudbou, budou představeny
některé předměty ilustrující tuto zemi a promítána
fotodokumentace.
Délka přednášky:

90 minut

Dotazy a objednávky:
- Milada Macků
- mobil: 737 830 488
- e-mail: prednasky@macku.cz

Skotsko
Pokud bych nemohl žít ve vlastní zemi, tak bych se určitě chtěl
usadit někde na samotě Skotské vysočiny.
Povídání o zemi přívětivých lidí
hrdých na svoji vlast, o nádherné
vysočině, jezerech a přilehlých
ostrovech navštívených přednášejícím
na svých soukromých cestách.
Během besedy si také připomeneme
způsob života lidí této oblasti jak před
mnoha tisíci lety, tak i v současnosti.
Podíváme se za Lochnesskou
příšerou, vyvrátíme také pomluvu
o skotské lakomosti a neopomeneme
ani zmínku o skotských sukních.
Samozřejmě také uslyšíme skotské dudy.

Délka přednášky:

90 minut

Dotazy a objednávky:
- Milada Macků
- mobil: 737 830 488
- e-mail: prednasky@macku.cz

Organizační informace:
- Ve vašich prostorách (přijedu za vámi)
- Pro přednášku „Vývoj hudebních nástrojů” je potřeba
několik stolů na vyložení nástrojů (o celkové délce asi
čtyř školních lavic) a dále minimálně 15 minut
na přípravu a 15 minut na sbalení nástrojů po ukončení
přednášky
- Pro ostatní přednášky rád využiji vaši interaktivní tabuli,
nemáte-li, stačí mi světlá promítací plocha (může být
i stěna v lehkém barevném tónu) o rozměrech alespoň
1×1m (dataprojektor mám vlastní).
Cena

- podle domluvy

Kontakt:
Objednávání termínů přednášek:

– Milada Macků
– mobil: 737 830 488
- e-mail: prednasky@macku.cz

Přednášející:

Mgr. et Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D.

(*1963)

IČO: 676 02 517, nejsem plátce DPH
– e-mail: prednasky@macku.cz
– web: www.macku.cz
Vzdělání:
• Matematika a Fyzika –
Přírodovědecká fakulta MU v Brně
• Základy psychologie – MU v Brně a UP v Olomouci
• Theologie – Theologická fakulta UP v Olomouci
• Doktorát z fyziky a filosofie – udělený Přírodovědeckou
fakultou MU v Brně
• Příprava v kněžském semináři – UP v Olomouci
(bez vysvěcení)

