
Kurzy výroby hudebních nástrojů

Chcete si vlastními silami vyrobit hudební nástroj?
Nástroj, který pak bude těšit svými tóny nejen Vás, ale i Vaše posluchače?

_________________________________________________________________________________________

Nástroje, které si pod mým vedením můžete sami postavit:
  

Kytarovou loutnu:       Harfu: Fidulu:

Délka kurzu: min. 5 dní         Délka kurzu: min. 3-4 dny Délka kurzu: min. 5 dní 
Cena: 13 000Kč         Cena: 9 000Kč Cena: 11 000Kč 

Pokud se objednáte ve dvojici společně na jeden kurz, každý z vás bude mít slevu. 
V tom případě je pro jednoho: 

Cena: 9 000Kč          Cena: 7 000Kč Cena: 8 000Kč

Jednoho kurzu se mohou zúčastnit maximálně dva lidé. 

(Ubytování během Vaší práce lze zajistit v blízkém penzionu, v případě teplého období se můžete ubytovat i na 
naší chatě u lesa 15m od dílny – v případě, že si zvolíte bydlení na chatě, máte v ní ubytování zdarma.)
_________________________________________________________________________________________

Není to žádný problém, můžete to snadno dokázat i když jste něco takového nikdy nedělali. Zvládli to všichni i
když tomu zprvu sami příliš nevěřili. Co se týče vaší zručnosti, s mojí pomocí Vám stačí i naprosté minimum

– pokud poskládáte třeba lodičku z papíru, je to dostatečné. 

Absolvováním kurzu získáte:
– vlastnoručně vyrobený a plně funkční hudební nástroj 
– náležité znalosti, které v budoucnu můžete patřičně využít
– dobrý pocit ze své vlastní práce, který Vám zůstane už navždy.

Ve své dílně Vám poskytnu veškerý materiál s nářadím (vše je v ceně) a budu se vám samozřejmě po celou
dobu vaší práce plně věnovat.
_________________________________________________________________________________________

! – Kurzy jsou určeny především pro laiky ve stavbě hudebních nástrojů – !
  

Objednávky a dotazy:

e-mail: kurzy@macku.cz
nebo mobil: 737 836 256  (prosím jen SMS, ozvu se sám)
web: www.oldharp.com nebo www.macku.cz

Termíny podle domluvy – počítejte s velmi intenzivním nasazením!

Těším se na Vás, Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D.
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