G - Personální zabezp. - přednášející (školitel, člen ob. rady) v prac. poměru na VŠ 0,7 a vyšším

Název VŠ / součásti VŠ
Název SP
Jméno a příjmení
Rok narození
Přednášející
Přednášky v předmětech

JAMU v Brně
Hudební fakulta
Hudební umění
Leoš Faltus
prof. PhDr.
Tituly
1937
Rozsah pr. vzt. na VŠ
0,9 Do kdy : 30.6.2006
x
x
Školitel x
Člen oborové rady
Kompozice, Teorie kompozice, Seminář kompozice

Údaje o praxi od VŠ

1964-1967 ZUŠ Břeclav, 1968-1992 PdF IJEP (MU), 1991-1992 JAMU
externě,1992 –dosud JAMU interně

Přehled o publ. a další
tvůrčí čin. za posl. 5 let

kompozice: Setkávání a míjení (baletní scéna)-týmová kompozice,
Il giuoco II pro koncertantní pft a 11 hráčů. Abbreviazioni I pro fl,vl,clb
a pft (revize před prem.), 6. sonáta pro klavír, Cinque esevcizii, cl solo
(205), příprava titulů pro SKV LJ: L.Janáček Capriccio, Concertino
vydané tituly v krit.edici:Janáček: Houslový koncert, partitura, Amarus
,partitura,1.kvartet

Anotace nejvýznam.
publikací, projektů, děl
nebo další tvůrčí čin.

kompozice: 2 opery, 4 symfonie,koncerty pro klavír,kontrabas,housle,
fagot,2 kvartety,6 sonát pro klavír, komorní díla, písňové a sborové
cykly, instruktivní skladby, skripta a učební texty. Formování hudby
(s M.Štědroněm)1987,Hudební sémiotika pro skladatele 1994 a další
teoretické texty: Statistické metody v hudební analýze,Podíl hudebního
analytika na sémantizaci hudby, Vícestupňová analýza (Šumařovo dítě)vše in : Základy sémiotiky I.,II.III. sborník FF MU 1992, 10 titulů
vydaných, dalších 6 připravených pro SKV LJ Supraphon.
Poznámky k teoretickému dílu L. Janáčka (Opus muzikum 2004/05).
Projekt : SKVLJ : Teoretické dílo L. Janáčka (Kritické vydání :
příprava)
UNESCO Paříž 1998 přednáška o Janáčkově symf.Dunaj,Burgundská
univerzita Dijon přednáška o Janáčkově orch. skladbách.Skladby ve
Vídni, Salzburgu, Baku, Dijonu aj. Sympozium komp. VŠ Vídeň

Umělecké působení v zahraničí

Obor habilitačního nebo Kompozice a teorie kompozice
jmenovacího řízení nebo
udělení vědecké hodnosti
1998
Rok udělení (prof….)
Podpis přednášejícího,
školitele nebo člena ob. r.
Datum

řízení na VŠ
JAMU v Brně

3.10.2005

