
 

 

 

 

Prešovské združenie klasickej gitary  

v spolupráci s DJZ Prešov a PKO Prešov 

 

 

Vás pozývajú na X. ročník medzinárodného gitarového festivalu        

Prešovské dni klasickej gitary, ktorý sa koná v dňoch 11. až           

13. marca 2020 v Prešove. Súčasťou festivalu sú majstrovské         

interpretačné kurzy pod vedením koncertných umelcov a       

pedagógov: 

 

 

● Štěpán Rak (cz) 
● Ryszard Bałauszko (pl) 

● József Eötvös (hu) 

● Jozef Zsapka (sk) 

● Yorgos Nousis (gr) 

● Lukáš Sommer (cz) 
● Ján Labant (sk) 

● Adam Marec (sk) 

● Miloš Tomašovič (sk) 

● Martin Krajčo (sk) 

● Igor Vlach (sk) 

  

 

Prihlášky podávajte online na stránkach festivalu gfpresov.sk       

najneskôr do 1.3.2020. Pre podrobné informácie prosím       

kontaktujte p. Tomáša Vaška (tomas.vasko@gfpresov.sk) 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť 

  

 



 

Program 

 

Streda 11.3.2020 

 

18:00 | Otvárací koncert | PKO Čierny orol, Prešov 

● Flamenco Experience 6 (sk, cz, es, srb) 

 

Štvrtok 12.3.2020 

 

08:00 – 09:00 | Prezentácia 

09:30 – 12:30 | Gitarové kurzy 

12:30 – 14:00 | Obed 

14:00 – 17:00 | Gitarové kurzy 

18:00 | Koncert | DJZ – historická budova, Prešov  

● Pražské gitarové kvarteto (cz) 
● Bratislavské gitarové kvarteto (sk) 

  

Piatok 13.3.2020 

 

09:00 – 12:30 | Gitarové kurzy 

12:30 – 14:00 | Obed 

14:00 – 17:00 | Gitarové kurzy 

18:00 | Slávnostný koncert k 10. výročiu | DJZ – Veľká scéna, Prešov 

● Na koncerte vystúpia slovenské hudobné osobnosti v sprievode 

komorného orchestra Sinfonia Carpathia, koncertný majster  

Bart Życzyński (pl), diriguje Adrián Harvan (sk) 

 

Poplatky 

 

Účasť na celom podujatí (vrátane otváracieho koncertu): 40 € 

Len 12.3.2020: 20 € 

Len 13.3.2020: 20 € 

 

Miesto konania 

PKO Čierny orol Prešov 

Hlavná 50, 080 01 Prešov 

 

Pre účastníkov festivalu je predpokladaný príchod v stredu 11.3.2020 večer          

pred otváracím koncertom, vo štvrtok 12.3.2020 o 08:00 sa uskutoční          

prezentácia v PKO Čierny orol v Prešove. Ukončenie prebehne v piatok           

13.3.2020 po koncerte.  



 

 

Upozornenie: Ubytovanie pre účastníkov festivalu na rozdiel od        

predchádzajúcich ročníkov už nezabezpečujeme. Každý účastník si rezervuje        

ubytovanie individuálne podľa svojich požiadaviek. Využiť môžete ubytovanie        

na vysokoškolskom internáte ŠD Budovateľská 13 Prešov (tel.: +421 51 772 24            
04), v penzióne Mladosť (tel.: +421 905 166 713), prípadne v iných ubytovacích             

zariadeniach v Prešove a jeho okolí. 


