
7.–14. 8. | Český Krumlov
včetně Pedagogické konference konané od 5. do 7. srpna

DUCHAPŘÍTOMNOST
Hra na lyru jako Umění Přítomnosti

Ly
ro

vá
 s

ym
po

si
a 

v 
Č

es
ké

 re
pu

bl
ic

e
po

řá
dá

 V
ia

 L
uc

is
 B

ra
ns

ch
ov

iu
m

, z
. s

.

C E L O S V Ě T O V Á  L Y R O V Á  K O N F E R E N C E  2 0 2 28. 
Zámek konírna  
(Studijní centrum)
Zámek č. p. 232 - Sloupová síň
381 01 Český Krumlov

Kláštery Český Krumlov 
Klášterní dvůr č. p. 97
381 01 Český Krumlov

A Sloupový sál 
B Pilířový sál 
C Učebna
D Podkroví 

A Obrazárna 
B Kaple







A
B

www.lyra-symposium.cz

MÍSTO KONÁNÍ

Kateřina Křováková  
koordinátorka pro ubytování,  
cariadwr@gmail.com,  
tel.: +420 732 632 082
Alena Braunsteinová  
koordinátorka pro stravování,  
apekarova@seznam.cz,  
tel.: +420 739 213 584
Jan Braunstein  
koordinátor přípravy koncertu  
atelier@delos.cz, tel.: +420 602 705 007
Miroslav Klusák  
koordinátor pro technickou a organizační 
podporu, tel.: +420 777 080 623

Martin Tobiassen  
koordinátor pro Pedagogickou konferen-
ci, martin.tobiassen@googlemail.com
Gerhard Beilharz  
koordinátor pro vydavatele hudebnin,  
info@leier-forum.com
Gundolf Kuehn  
koordinátor pro výrobce nástrojů,  
gundolf.kuehn@t-online.de
Helena Hlaváčková  
(dříve Bartošová) organizátorka a hlavní 
koordinátorka,  
helena.hlavackova@centrum.cz,  
tel.: +420 776 772 821

ORGANIZAČNÍ TÝM



Andrea Schade hraje na flétnu, piano, 
harfu a lyru. V letech 1987–1999 žila 
a pracovala v ústavech sociální tera-
pie v Izraeli a Švýcarsku. Studovala 
na „Freie Musikschule“ v Bad Boll. 

Vystudovala naturopatii a v r. 2003 na-
stoupila jako přírodní lékařka v Kloster-

lechteldu v Německu. Od r. 2017 žije a pracuje 
v „Heim Sunnegg“ ve Švýcarsku. 

Christina Porkert se s lyrou seznámila 
v roce 1989 během studia antropo-
sofické muzikoterapie na Musikthe-
rapeutische Arbeitsstätte v Berlíně. 
Spoluzaložila v USA ‚Dorion School 

of Music Therapy‘. V současné době 
žije v severní části NY a dělí svůj čas 

mezi výuku a koncertování (na violoncello 
a lyru), stejně jako na rehabilitaci a trénink koní. 

Jan Braunstein spojuje své zkušenosti 
waldorfského učitele, muzikoterape-
uta, učitele lyry, inovátora, dirigenta 
a koncertujícího hudebníka. Pravi-
delně vyučuje a vystupuje (většinou 

jako sólista) v mnoha zemích světa. Je 
zakladatelem Ateliéru Délos.

Anna Cooper vystudovala učitelství 
se specializací na hudbu. Učila 
ve waldorfské škole jako hudební 
specialistka 16 let a poté přes 20 let 
působila jako hráčka na lyru, učitelka 

a ředitelka na plný úvazek v nemocni-
cích, hospicích, komunitách Camphill, 

školách a dávala i soukromé lekce. Vydala 
tři knihy a nadále píše skladby pro lyru, učí a hraje. 

Thea Kaesbach působila v učitelském 
výcviku Eurytmie a přípravě učitelů 
v MŠ (výuka eurytmie a hry na lyru) 
v Rudolf Steiner House London. 
Učila na kurzech eurytmie a hudební 

výchovy pro děti do 7 let. Je aktivní eu-
rytmistka, eurytmická terapeutka a hráč-

ka na lyru v oblasti raného vzdělávání v Dornachu. 

Hana Adamcová studovala sociální 
terapii, léčebnou pedagogiku, eurytmii 
a léčebnou eurytmii, magisterské 
studium terapeutické eurytmie na 
Alanus Hochschule. Věnovala se eu-

rytmii a léčebné eurytmii. Spoluzakla-
datelka organizací Eurythmea a Sdružení 

pro antroposofickou medicínu, mezinárodní 
koordinátorka léčebné eurytmie při Goetheanu.

Duncan Mackintosh je vypravěč, 
herec, učitel a lektor. Spoluzaložil 
a hrál v souboru Rose Theatre (hry 
Shakespeara) a v inscenacích Portal 
(Steinerova mysteriózní dramata). 

Specializuje se na poezii sufijského 
gnostika J. Rumiho. Věnuje se Alchymii 

přítomnosti, ve které demonstruje a vště-
puje probuzení do přítomnosti a do naší skutečné 
podstaty. 

Helena Hlaváčková je waldorfská 
učitelka, terapeutka a učitelka hry 
na lyru. Absolvovala Mezinárodní 
konzervatoř Praha - obor lyra, hudba, 
studium muzikoterapie na Akademii 

Tabor a hlasovou terapii na Akademii 
múzických umění v Praze. Vyučuje hru na 

lyru a umění čchi-kungu a tchaj-ti čchuanu v Praze.  

Thomas Leinz působí jako učitel hry 
na lyru na waldorfské škole Filstal. 
Pořádá lekce a workshopy pro děti 
i dospělé a vystupuje v různých 
souborech, např. Trio 2003, Projekt 

„Umění fugy“. 

Anežka Janátová je předsedyně Anthro-
posofické společnosti v ČR. Zaklada-
telka a lektorka Akademie sociálního 
umění Tabor, kde vede obor Nauka 
o Psýché a Logu.

Christian Giersch studoval duchovní 
hudbu a skladbu, studoval lyru u ně-
kolika učitelů, včetně Julia Knieri-
ma. Působil jako waldorfský učitel 
a založil s M. Tobiassenem Meziná-

rodní letní akademii umělecké hry na 
lyru. Vytváření živoucího tónu pohybem 

a dechem je stálým námětem jeho hudební tvorby 
v mnoha kurzech, koncertech a skladbách pro lyru. 

Susanne Heinz je hudební terapeutka. 
Studovala hudbu (kytara a klavír) 
a poté studovala na Free Music 
School. Založila a dirigovala lyrový 
orchestr v Mnichově. Vystupuje na 

koncertech a pořádá lyrové semináře 
v Japonsku, Číně a Jižní Koreji. V sou-

časné době tvoří aranžmá a vlastní skladby 
pro své žáky. Napsala knihu Einführung in das 
Leierspiel (Úvod do hry na lyru).

John Clark je speciální pedagog, 
hudebník a muzikoterapeut. Hraní na 
lyru se věnuje více než 50 let poté, co 
absolvoval Kurativní vzdělávací se-
minář v Camphillu a 3letý muzikote-

rapeutický výcvik pod vedením C. A.
Lindenberga a U. Schroedera. Kromě 

práce a hraní hudby komponované pro lyru se 
zabývá i neobvyklým lyrových repertoárem.

John Billing se s lyrou setkal jako 
dobrovolník v Camphillu. Částečně 
studoval muzikoterapii, učil hudbu 
na waldorfských školách. Kariéru 
sólového umělce na lyru zahájil v roce 

1995 cestováním po světě. V součas-
nosti pokračuje v komponování nové 

hudby pro lyru, aranžování tradiční hudby Britských 
ostrovů a Irska, koncertuje a učí hru na lyru. 

Susann Temperli studovala na 
Independent Music School, půso-
bila v Michaelshof Hepsisau jako 
hudebnice ve spolupráci s Juliem 
Knierim. Vyučovala hudební vý-

chovu v mateřské školce, v semináři 
léčebné pedagogiky a ve škole Rudolfa 

Steinera. Nyní se angažuje v rozvíjení „Lyre 
Network“ve Švýcarsku. Hraje v několika lyrových 
souborech a učí hru na lyru.

Gunhild von Kries je hudebnice, která 
od roku 1979 usiluje o další rozvoj 
hudby, vycházející z antroposofie, 
výzkumem hudebních prvků, ticha 
a vytvářením smyčcových nástrojů 

zcela nového druhu.

Yael Barak je manažerka antroposofic-
kého terapeutického centra pro paci-
enty s rakovinou. Kombinuje studium 
přírody a muzikoterapie v živém 
přístupu k hudební aktivitě s dětmi, 

dospělými a pacienty s rakovinou. 
Studovala hru na lyru u paní A. Lorin-

gové. Je spoluzakladatelkou Bat Kol, výuky 
anthroposofické muzikoterapie v Izraeli. 

Hartmut Reuter studoval klasickou 
kytaru a zpíval ve sborech. Navště-
voval „Wanderstudium Freie Musik 
Schule“ v letech 1981/1982/1983. Od 
roku 1984 do roku 2002 pracoval jako 

waldorfský třídní učitel a učitel hudby. 
Ve svém projektu Klangbus je turistic-

kým průvodcem ve světě zvuku, v království 
slyšení, vynálezcem a výrobcem hudebních nástrojů. 

Martin Tobiassen studoval na Inde-
pendent Music School. Působil jako 
učitel hudby a v učitelském programu 
Witten/Annen. Hostující lektor na 
učitelském programu v Kasselu a na 

Freie Hochschule Stuttgart. Od roku 
2021 koordinuje „Lyre Teacher Training“ 

(Seminář pro učitele hry na lyru) v Německu. 
Člen Lyre-Eurythmy-Group „Klanglicht-Ensemble“.
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O CELOSVĚTOVÉ LYROVÉ KONFERENCI

CÍLOVÁ SKUPINA
Konference je určena pro pokročilé hráče na lyru i pro 
začátečníky a zájemce o hru na lyru. Pro dospělé, dospívající 
i děti.

Moderní lyra je nástroj sólový i pro komorní tělesa, ale 
i terapeutický. Využívá se na ZŠ i SŠ waldorfského typu či 
v Camphillech – komunitách pro lidi se speciálními potře-
bami. Lyra může doprovázet Eurytmii (pohybové a léčebné 
umění) nebo umění vypravěčské.

Konference je tedy vhodná pro hudebníky, muzikoterapeu-
ty, terapeuty, učitele, rodiče, vychovatele, pečovatele, sociál-
ní pracovníky a studenty všech těchto a příbuzných oborů. 

Jak se přihlásit
Použijte prosím přihlášku na webových stránkách   
https://www.lyra-symposium.cz/prihlaska/

Termín přihlášek 
Do 30. 6. s možností využít předrezervovaného ubytování.

Info o ubytování, stravování, účastnickém poplatku najdete 
na stránkách www.lyra-symposium.cz.
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s Martinem Tobiassenem, Helenou  
Hlaváčkovou, Janem Braunsteinem... 
Téma:  „Lyre Teacher Training“  

(Seminář pro učitele hry na lyru)
Přednášky, plénum, workshopy,  
koncerty.

LYROVÁ KONFERENCE

EURYTMIE 
Hana Adamcová  
Celý člověk v prožitku hudby a slova
 
PLÉNUM 

DOPOLEDNÍ WORKSHOPY 

Christina Porkert 
Improvizace − umění zachytit ducha 
okamžiku

Martin Tobiassen 
Chráněná svoboda

Thomas Leinz 
Současná hudba  
komponovaná pro lyru

John Clark 
Ztracené a zapomenuté  
− neznámé písně skotských ostrovů 

Gunhild von Kries/Helena Hlaváčková 
Hudební elementy jako dveře  
do duchapřítomnosti

Thea Kaesbach 
Nálada kvinty a pentatonická hudby 
pro malé dítě (prostřednictvím  
eurytmie a hry na lyru)

ODPOLEDNÍ WORKSHOPY

Christian Giersch
Utváření lyrového tónu pomocí pohybu 
a vědomé přítomnosti

John Clark 
Představení a improvizace ve stupni-
cích tónů dne (Planetárních stupnicích)

Susann Temperli 
Duchapřítomnost při formování  
lyrového tónu

Anna Cooper 
Hledání keltského ducha v hudbě

Yael Barak 
Vnesení „Duchapřítomnosti“  
do skupinové práce  
− kde je duchovnost?

Andrea Schade 
Kreativní cesta při hledání tónu

ODPOLEDNÍ LYROVÉ SKUPINY

Jan Braunstein  
Organická improvizace

John Billing 
Hudební párty „Přineste své noty“, 
Zen hry na lyru

Susanne Heinz 
TAO melodie

Hartmut Reuter 
Hraní na lyru − rozvinutí nového  
v naslouchání a v meditujícím  
muzicírování − „muzitaci“

VEČERNÍ MEDITATIVNÍ PRÁCE  
− ALCHYMIE PŘÍTOMNOSTI  
Duncan Mackintosh

VEČERNÍ KONCERTY, PŘEDNÁŠKY, 
ZÁVĚREČNÝ VEŘEJNÝ KONCERT 
VŠECH ÚČASTNÍKŮ

Anežka Janátová
Duchapřítomnost − veřejná  
přednáška při zahájení CLK

„Nezeslábl život na zemi, jak se domnívají někteří příliš unavení mezi námi. Veškerá 
velikost minulosti i budoucna utajena jest v přítomnosti,vždy připravena vyšlehnouti 
krásou.“ 

Otokar Březina, Eseje 

Celosvětové lyrové konference se 
konají od roku 2000 každým třetím 
rokem v zemích po celém světě. Hos-
titelskou zemí 8. Celosvětové lyrové 
konference je Česká repbulika, resp. 
Český Krumlov. Letošní konference 
je organizována dvojicí hráčů na 
lyru, Helenou Hlaváčkovou a Janem 
Braunsteinem, pod záštitou jejich 
kulturního a vzdělávacího spolku Via 
Lucis Branschovium. 

S cílem oživit lyrovou komunitu spo-
lečným tvořivým setkáním, podpořit 
lyrovou komunitu v Čechách, ale také 
a především vnést kvalitu živé hudby 
mnoha lyr do současného světa.

Pro tuto konferenci jsme zvolili téma 
Duchapřítomnost, hra na lyru jako 
Umění Přítomnosti. Slovem du-
chapřítomnost obvykle označujeme 
okamžité rozpoznání působících sil 
a připravenost učinit správné rozhod-
nutí v přítomném okamžiku. Tedy 
vědomí středu, vlastního Já, přítom-
nost ducha. 

Moderní lyra, s tradicí řeckého tera-
peutického nástroje, nás může svým 
dlouho znějícím tónem bohatým 
na alikvóty, dostat k vědomému 
naslouchání. K zaměření pozornosti 
a naslouchání jako prvnímu kroku 
k zpřítomnění sama sebe, duchapl-
nosti ve světě i v nás.

P R O G R A M / W O R K S H O P Y



Koncert

„Open Stage“

Alchymie  
přítomnosti

Alchymie  
přítomnosti

„Open Stage“

Alchymie  
přítomnosti
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PONDĚLÍ | 8. 8.

ÚTERÝ | 9. 8. 

STŘEDA | 10. 8.

ČTVRTEK | 11. 8.

PÁTEK | 12. 8.

SOBOTA | 13. 8.

NEDĚLE | 14. 8.

 8:30−9:15 9:25−10:15 10:45−12:00 12:00−15:15 15:15−16:30 17:00−18:00 19:30−20:15 20:15−21:15

15:30−16:30  Registrace         18:00−19:30  Slavnostní zahájení − koncert         20:00  Veřejná přednáška − Duchapřítomnost/Anežka Janátová

Eurytmie Plénum

 10:30−12:30
Prezentace iniciativ, 

hudeb. nástrojů a hudebnin
Volno

Pauza na oběd

13:45−15:00
Lyrové skupiny, 

nabídka od lektorů,
či účastníků

Společná zkouška, 
příprava na koncert

Společná 
zkouška

Společná 
zkouška

 16:30−17:30
Generálka

Alchymie  
přítomnosti

17:30−19:30
Pauza

19:30−21:00
Veřejný koncert

9:30−12:30
Plénum, Zpětný pohled, 
Zakončení konference

Pauza na oběd

13:45−15:00
Lyrové skupiny, 

nabídka od lektorů,
či účastníků

Pauza na oběd

NEDĚLE | 7. 8.

PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE | 5.−7. 8.

Dopolední 
workshopy

PÁTEK | 5. 8. | 19:30 Zahájení Pedagogické konference, více na www. lyra-symposium.cz

Zámecká konírna

Kláštery Český Krumlov

Dopolední 
workshopy

Odpolední 
workshopy

Odpolední 
workshopy


