MATĚJ ČÍP
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Trvalé bydliště

Hodslavice 165, 74271

Email

matej.cip@seznam.cz

Telefon

+420 776 733 528

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
2017–2018

výuka hry na cimbál a cimbálové muziky na ZUŠ v Odrách.

VZDĚLÁNÍ

2016–2018

Janáčkova konzervatoř v Ostravě /zaměření klasická hudba – hra na cimbál,
zakončeno titulem Dis.

2013-2016

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě /obor gymnázium zaměření
cimbál, 2016 – maturitní zkouška

2005-2012

ZŠ Tyršova Nový Jičín s rozšířenou výukou jazyků

2003-2005

ZŠ Františka Palackého Hodslavice

2006-2012

ZUŠ Valašské Meziříčí – obor hudební – lidové nástroje – hra na cimbál

2005-2006

ZUŠ Nový Jičín – sborový zpěv – DPS Ondrášek
– hra na cimbál

HUDEBNÍ ÚSPĚCHY

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
2017

1. místo ve IV. kategorii, sólová hra na cimbál, 18-30 let + zvláštní cena
poroty za provedení povinné skladby M. Slimáčka na XII. Mezinárodním
festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí
2. místo ve IV. kategorii, komorní hra na cimbál, 18-30 let na XII.
Mezinárodním festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí

2016

výběr do týmu České republiky pro World Championships of Performing Arts
2017

2015

1. místo ve II. kategorii, sólová hra na cimbál, 15-18 let na XI.
Mezinárodním festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí

2013

3. místo ve II. kategorii, sólová hra na cimbál, 15-18 let na X. Mezinárodním
festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí

2011

4. místo v I. kategorii, sólová hra na cimbál, do 15 let na IX. Mezinárodním
festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí

2009

7. místo v I. kategorii, sólová hra na cimbál, do 15 let na X. Mezinárodním
festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí

NÁRODNÍ SOUTĚŽE
2012

1. místo ve VII. kategorii, sólová hra na cimbál – okresní kolo
1. místo ve VII. kategorii, komorní hra na cimbál – okresní kolo
1. místo ve VII. kategorii, sólová hra na cimbál – krajské kolo + zvláštní
ocenění poroty za mimořádný interpretační výkon
1. místo ve VII. kategorii, komorní hra na cimbál – krajské kolo
1. místo ve VII. kategorii, sólová hra na cimbál – národní kolo v Mikulově
1. místo ve VII. kategorii, komorní hra na cimbál – národní kolo v Mikulově

2009

1. místo ve IV. kategorii, sólová hra na cimbál – základní kolo
1. místo ve II. kategorii, komorní hra na cimbál – základní kolo
1. místo ve IV. kategorii, sólová hra na cimbál – okresní kolo
1. místo ve II. kategorii, komorní hra na cimbál – okresní kolo
2. místo ve IV. kategorii, sólová hra na cimbál – krajské kolo
1. místo ve II. kategorii, komorní hra na cimbál – krajské kolo
1. místo ve II. kategorii, komorní hra na cimbál – národní kolo v Kyjově

KURZY, SEMINÁŘE, KONGRESY

2018

Ladící workshop s Vladimírem Holišem II.

2017

14. světový cimbálový kongres – Banská Bystrica
průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků – inspirující metodické
postupy ve výuce hry na cimbál
Ladící workshop s Vladimírem Holišem

2007-2014

Letní cimbálové kurzy na Bílé a Soláni

2014

průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků – inspirující metodické
postupy ve výuce hry na cimbál

2012

průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků – inspirující metodické
postupy ve výuce hry na cimbál

2007

9. světový cimbálový kongres – Německo, Oberammergau

KONCERTY

od roku 2013 pravidelné pořádání koncertů a benefičních akcí pro veřejnost
v okolí bydliště
účinkování na Noci kostelů v Hodslavicích a v Novém Jičíně
účinkování na koncertech v rámci školy a její reprezentace

2017

31.10.2017
Benefiční koncert na zakoupení nového cimbálu pro
potřeby ZUŠ Odry a její pedagogické a koncertní činnosti
16.12.2017
v Hodslavicích

2018

Benefiční koncert na opravu Evangelického kostela

17.5.2018
debut s Moravskou filharmonií Olomouc. Vybrán z
výběrové předehrávky pro absolventský koncert s filharmonií dne
12.12.2017 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě
3.4.2018
Absolventský koncert Matěj Číp & Jakub Šíbl
https://www.youtube.com/watch?v=PlJfNi6quTw
16.6.2018
Showcase mladých českých interpretů v rámci
Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka na Janáčkově
konzervatoři v Ostravě. Z nominací českých konzervatoří a vysokých
uměleckých škol vybrala odborná komise 22 mladých interpretů a pěvců,
kteří se představili s tím, co považují za nejlepší ze svého repertoáru.
Petr Bende & Band & cimbál– spolupráce na koncertech

OCENĚNÍ

Cena ředitelky školy pro absolventa školního roku 2017/2018
Pochvala ředitelky školy za mimořádnou úroveň znalosti u absolventské
zkoušky z anglického jazyka

CIMBÁLOVÉ MUZIKY

aktivní člen cimbálových muzik Bača z Valašského Meziříčí a Trojačka z
Hodslavic

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

anglický jazyk – středně pokročilý, aktivní komunikativní i psaná forma, Test
ACT – 20 bodů
francouzský jazyk – základy, pasivní, 2011 zkouška DELF 1 – DIPLOME
DÉTUDES EN LANGUE FRANCAISE

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

B – osobní automobily

PC ZNALOSTI

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 365
úpravy videí ve Vegas pro 13
základní znalosti Adobe Photoshop CC 2017

ZÁLIBY

běh, příroda, cestování, poslech hudby

