ČESKÁ SPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ VĚDU, O. S.
a Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Puškinovo náměstí 9, 160 00, Praha 6

si Vás dovolují pozvat na výroční konferenci
na téma

HUDEBNÍ DÍLO, JEHO INTERPRETACE A INTERPRETI
Konference se uskuteční za podpory Ministerstva kultury České republiky a ve spolupráci
s Kabinetem hudební historie EÚ AV ČR, v. v. i. a Českým muzeem hudby ve dnech
25. – 26. listopadu 2011

v budově Českého muzea hudby Karmelitská 2, Praha 1, Malá Strana.

Jedním z cílů činnosti České společnosti pro hudební vědu je vytvoření platformy pro
setkání vědců různého tématického zaměření. Proto i téma konference – hudební dílo, jeho
interpretace a interpreti – nabízí účastníkům konference možnost pohledu na hudební dílo
z několika pohledů. Interpretace vždy byla základním předpokladem uvedení hudebního díla
do života a souvisela s interpretem, který se díla ujal. Vztahová rovina skladatel – dílo –
interpretace proto zásadně ovlivňovala život a oblibu skladby všech vývojových etap
hudebních dějin. Téma konference nabízí možnost pohledu na problematiku z hlediska
hudebně-historického, sémantického, z hlediska hudební kritiky, stylové, resp. historické
interpretace, vztahu interpreta a hudebního nástroje, hudebního zápisu, a to jak v oblasti
artificiální, tak i nonartificiální hudby (tradiční hudba, džez, populární hudba apod.).
Výbor České společnosti pro hudební vědu věří, že čeští muzikologové opět využijí
jedinečného diskusního prostoru k prezentaci svých výzkumů.
Přihlášky s krátkou anotací zasílejte laskavě na e-mailovou adresu
tyllner@imus.cas.cz nebo tyllner.priv.@volny.cz
nebo poštou na adresu
Lubomír Tyllner, Kabinet hudební historie EU AV ČR, Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

do 30. září 2011.
Délka předneseného referátu nesmí přesáhnout 15 minut (5 normostran textu). Ve sborníku
z konference bude možno publikovat příspěvek většího rozsahu, včetně obrázků. Díky grantu
Ministerstva kultury ČR můžeme referentům a členům ČSHV hradit ubytování, případně též cestovné.

Jménem České společnosti pro hudební vědu
Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. – předseda ČSHV
PhDr. Věra Šustíková – místopředsedkyně ČSHV

Mgr. Petr Lyko, PhD. – místopředseda ČSHV
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Přihláška na výroční konferenci České společnosti pro hudební vědu, o. s.
Praha, České muzeum hudby 25. – 26. listopadu 2011
_______________________________________________________________________________

Titul, jméno a příjmení: .............................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Instituce: .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
E-mail: ......................................................

Tel.: ...................................................

Název referátu: ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Požadované technické zařízení: .................................................................................................

Ubytování:
Z 24. 11. 2011

na 25. 11. 2011

ano

ne

Z 25. 11. 2011

na 26. 11. 2011

ano

ne

(hodící se zakroužkujte)

Předpokládané zahájení konference je v pátek dne 25. listopadu 2011 v 10. 00 hod.
Předpokládaný konec v sobotu 26. listopadu 2011 ve 13.00 hod.

Zašlete do 30. září 2011 na e-mail tyllner@imus.cas.cz nebo tyllner.priv.@volny.cz
nebo poštou na adresu
Lubomír Tyllner, Kabinet hudební historie EU AV ČR, Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6
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