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Via musica ad beatum z.s.
PRAGuitarra Clássica, soutěž ve hře na klasickou kytaru,
VII.ročník
Profesionální umění
Oblast kultury
60 000 Kč
13 000 Kč
PRAGuitarra Clássica je soutěž ve hře na klasickou kytaru pro mladé kytaristy
do 16 let. Byla založena v roce 2010 kytaristou a pedagožkou Taťánou
Klánskou. PRAGuitarra je v současné době jedinou kytarovou soutěží tohoto
typu v naší zemi. Jejím posláním je každoroční setkávání a poměřování sil
mladých kytaristů, rozdělených do čtyř věkových kategorií. Již během prvních
ročníků byl o tuto soutěž velký zájem a počet účastníků každoročně stoupá –
přičemž jsme pokaždé více nadšeni kvalitou výkonů mladých hudebníků.
V roce 2015 přesáhl počet účastníků číslo sedmdesát. Porota je složena
z vynikajících kytaristů a pedagogů různých konzervatoří z Čech a Moravy,
v čele poroty zasedne tentokrát kytarový virtuos, prof. Štěpán Rak. Ze
závěrečných koncertů vítězů soutěže pořizuje nahrávku Český rozhlas 3 –
Vltava.
Cílem naší soutěže je podílení se na podpoření mimoškolních aktivit žáků ZUŠ
a zaplnění mezery v soutěžích tohoto typu, na nichž se mohou setkat mladí
kytaristé. Některým je hudba plnohodnotným koníčkem, někteří z nich si
kytaru a její studium vyberou jako své poslání. Každopádně soutěž
PRAGuitarra Clássica je vnímána jako silně motivační akce jak pro žáky, tak
pro pedagogy. Nejde zde jen o soutěž. Děti si zvyknou co nejlépe předvést to,
co se naučily, trénují si veřejné vystupování, překonání sama sebe
a v neposlední řadě i paměť, což jsou v dnešní době věci velmi podstatné.
Soutěž od začátku probíhá ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hl.
města Prahy na Komenského nám. na Žižkově (GMHŠ), kde zakladatelka
a ředitelka soutěže Taťána Klánská působí pedagogicky již po mnoho let.
Soutěže se samozřejmě účastní žáci kytarového oddělení GMHŠ, ale potěšující
je to, že mnoho soutěžících s pedagogy a rodiči se každoročně sjíždí z celé naší
republiky právě do lokality Prahy 3 a po dobu soutěže zde bydlí, poznávají
tuto čtvrť a v neposlední řadě také naši školu.
Soutěž PRAGuitarra Clássica probíhá v prostorách a ve spolupráci GMHŠ již od
roku 2010. Do roku 2015 byly žádosti o grant podávány Taťánou Klánskou,
fyzickou osobou, pod názvem Tanja Classic Music Agency, nyní žádost
o dotaci podáváme na jméno nového spolku Via Musica ad beatum, z.s.

