
VARHANNÍ POŘADY                                                           

I. i II. stupeň ZŠ a GYMNÁZIA PRO 

 

MARTIN KUBÁT                                                            

profesionální varhaník a pedagog konzervatoře.   

 

Pořad se zpravidla koná v místním kostele (s Farním úřadem domluvíme), není podmínkou.                                  

Průvodní slovo je přizpůsobeno věku posluchačů.                                                                                                                      

Při počtu žáků nad 100 dělíme na dvě nebo i více představení.  

 

1. O píšťalových varhanách                                               
Žáci se v průvodním slovu dozví, jak varhany vznikly a jak fungují, z jakých částí jsou sestavené (varhanní 

skříň a hrací stůl), kolik měří největší a nejmenší píšťala, kde jsou největší varhany u nás a mnoho dalších 

zajímavostí. Během pořadu všichni sedí v kostelních lavicích, na závěr je krátká prohlídka kůru (zpravidla 

po třídách). Obvyklé skladby: J.S.Bach – Toccata d-moll, Improvizace – Hra pouze nohama, J.S.Bach – 

Preludium in F, Improvizace – „Svatební den“ + Svatební pochod F.Mendelssohna. Během prohlídky kůru 

zazní další skladby dle aktuální potřeby, které jsou vhodné pro daný nástroj.                                                 

Délka trvání – cca 45 – 60 minut.  Cena: 45,-Kč na žáka  

 

2. České baroko                                                                  
Hudba českého baroka je světovým unikátem.                                                                                                       

Hudebníci a skladatelé této epochy se proslavili daleko za hranicemi naší země. Průvodní slovo nám 

prozradí, díky čemu se tak stalo a nastíní celou šíři tohoto hudebního bohatství. Obvyklé skladby: B. M. 

Černohorský – Toccata in C, Fuga in a, J.Seger - Toccata a fuga pastoralis (téma „Narodil se Kristus Pán“), 

J. K. Kuchař – Fantasie in d nebo Partita in C.                                                                                                         

Délka trvání – 45 minut.  Cena: 45,-Kč na žáka  

 

3. Johann Sebastian Bach – portrét                            
Nebyl to pouze hudební génius, byl i obyčejný člověk. V jaké rodině se narodil? Měl sourozence? Byl ženatý? 

Kolik měl dětí? Kolik vytvořil skladeb? Pil raději kávu nebo čaj? Nebojte se, vše se dozvíte! Obvyklé skladby: 

J.S.Bach – Fantasie g-moll J.S.Bach - Siciliana z Koncertu d-moll, malé Preludium C-dur J.S.Bach – 

Toccata a fuga d-moll.                                                                                                                                                    

Délka trvání – 50 minut.  Cena: 45,-Kč na žáka  

 

KONTAKT:                                                                                                                                            

mail: mk.varhanik(zavináč)gmail.com,                                                                                                                        

tel.: 736 685 902,                                                                                                                                             

www.mkvarhanik.cz 


