Szczecin, dn. 27 IX 2010 r.

Szanowni Państwo,
Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego oraz Sekcja Instrumentów Klawiszowych i
Harfy mają przyjemność zaprosić na Makroregionalne Warsztaty Pianistyczne w dniach 18 – 19
października 2010 r. z udziałem wykładowcy :prof. Gabrieli Szendzielorz – Junkiewicz z Akademii
Muzycznejim. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Tematyka warsztatów:
„Techniki kompozytorskie XX w. Odczytywanie nowych partytur” .
Przeznaczone są dla nauczycieli i uczniów klas fortepianu oraz instrumentalistów zainteresowanych
muzyką współczesną. Warsztaty mają na celu pogłębienie wiedzy na temat technik kompozytorskich oraz
partytur XX w. a także doskonalenie metod pracy nauczyciela

nad tekstem muzycznym utworów

kompozytorów XX w. i współcześnie żyjących. Umożliwią zapoznanie się z notacją muzyczną
współczesnych kompozycji.

Formy pracy:
- praca warsztatowa z uczniami i nauczycielami
- teatr instrumentalny
- koncert w wykonaniu uczniów szkół podstawowych i średnich

Plan warsztatów:
18.10.2010 r. (poniedziałek)
9:30 - 11:30 - zajęcia warsztatowe z uczniami szkół podstawowych
11:30 - 11:45

przerwa

11:45 - 14:30 - zajęcia warsztatowe z uczniami szkół podstawowych
14:30 - 16:00

przerwa obiadowa

16:00 - 18:00 - zajęcia warsztatowe z uczniami szkół średnich
19.11.2010 r. ( wtorek)

9:00 - 11:00 - zajęcia warsztatowe
1:100 - 11:15

przerwa

11:15 - 13:00 - zajęcia warsztatowe
13:00 - próba do koncertu
13:45 - 16:00 przerwa
1600 koncert w wykonaniu uczniów szkół podstawowych i średnich
Zapraszamy także do czynnego uczestnictwa pedagogów i uczniów.
Uczestnicy warsztatów otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego,
ul. Staromłyńska 13, 70-561 Szczecin. Nr faxu: (091) 48 80 324,
nr tel.: (091) 48 81 356
e-mail: sekretariat@zsm2.szczecin.pl

Prosimy o deklarację udziału w Warsztatach do 14.10. 2010 r.

Proponowana baza noclegowa (zamawianie we własnym zakresie).
- Hotelik Elka - Sen70-214 Szczecin, al. 3 Maja 1a (w centrum, blisko szkoły)
tel. (091) 433 56 04

fax (091) 812 03 98

e-mail: elkasen@zse2.szczecin.pl
www.elkasen.szczecin.pl
- Bursa Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Ku Słońcu 124,
tel.91 483 51 23,
- Hotel „ETAP”, ul. Cukrowa 2, tel. 91 482 24 66
- Dom Studencki Akademii Morskiej „Pasat”, ul. Starzyńskiego9,
tel. 91 480 96 05,
- Dom Studencki Akademii Morskiej ,,Korab”, ul .Starzyńskiego 8 ,
tel. 91 480 96 06(7),

- Dom Studencki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Al. Piastów 26,
tel. 91 449 44 17(18),

