IV OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY PERKUSYJNE 17-18 marca 2017 r.
Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdaosku wraz z Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie serdecznie zapraszają na IV Ogólnopolskie Warsztaty Perkusyjne, które odbędą się w dniach
17-18 marca 2017 r. w OSM I i II stopnia w Gdaosku.
Warsztaty skierowane są głównie do nauczycieli i uczniów klas perkusji szkół muzycznych I i II stopnia.
Myślą przewodnią tegorocznej edycji Warsztatów będzie improwizacja na instrumentach melodycznych dla początkujących
i zawansowanych, ponadto techniki werblowe klasyczne, elementy wizualne (podstawowe „triki”), oraz instrumenty najczęściej występujące
w orkiestrze (tamburyn, triangel, talerze, marakasy …). Zgodnie z sugestiami od uczestników poprzednich edycji zajęcia będą konsekwentnie
podzielone dla poczatkujących i zaawansowanych uczniów.
W trakcie Warsztatów odbędzie się wystawa instrumentów perkusyjnych, oraz stoisko z instrumentami, pałeczkami i akcesoriami
perkusyjnymi. Organizatorzy i wystawcy zapewniają możliwośd wypróbowania i wyboru bardzo szerokiego asortymentu pałeczek
perkusyjnych kilku wiodących firm perkusyjnych.

Wykładowcy i Artyści IV Ogólnopolskich Warsztatów Perkusyjnych w Gdaosku:






Prof. Anders Åstrand – Szwecja – znakomity artysta, kompozytor i juror największych konkursów
perkusyjnych na świecie
Prof. dr hab. Piotr Sutt - Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi – Kierownik Zakładu Perkusji,
OSM I i II st. w Gdaosku, juror międzynarodowych konkursów i festiwali, solista, kameralista, wieloletni
pierwszy perkusista Polskiej Filharmonii Kameralnej
Adam Polachowski – autor cenionych szkół perkusyjnych i kompozytor uznanych utworów solowych
i kameralnych, PSM I st. w Będzinie

Każdy uczestnik, zarówno nauczyciel jak i uczeo mogą brad czynny udział we wszystkich warsztatach, seminariach i lekcjach.
W trakcie dwudniowych Warsztatów przewidzianych jest ponad 15 warsztatów oraz dwa koncerty z udziałem wykładowców. W programie
znajdą się prawykonania najnowszych utworów, klasyka perkusyjna zarówno solowa jak i kameralna, muzyka latynoamerykaoska, kompozycje
wykorzystujące elektronikę. Tematyka warsztatów, wykładów i lekcji podzielona będzie na trzy zasadnicze grupy odpowiadające
zainteresowaniom i potrzebom uczestników (zgodnie z informacjami umieszczonymi w harmonogramie na stronie www.osm.gdansk.pl):




nauczyciele
uczniowie klas perkusji szkół muzycznych I stopnia (początkujący)
uczniowie klas perkusji szkół muzycznych II stopnia (zaawansowani)

Koszt uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach Warsztatów wynosi 25 złotych dla uczniów i 50 zł dla nauczycieli. Nauczyciele maja
możliwośd otrzymania Not Księgowych w celu uzyskania dofinansowania z doskonalenia zawodowego w swoich szkołach.
W odpowiedzi na wiele zapytao dotyczących możliwości uczestnictwa w IV Ogólnopolskich Warsztatach Perkusyjnych osób
niebędących nauczycielami i uczniami szkół muzycznych z przyjemnością informujemy, że wszyscy chętni mogą brad bierny udział
w każdym wydarzeniu Warsztatów po oficjalnej rejestracji i opłaceniu członkostwa w zryczałtowanej kwocie 50 złotych (bez względu
na wiek uczestnika).
Jedyną różnicą pomiędzy czynnym a biernym uczestnictwem jest możliwośd aktywnego uczestnictwa w lekcjach i zajęciach
warsztatowych – (czynny udział) prezentacja gry przed wykładowcami na instrumentach perkusyjnych przygotowanych do lekcji i warsztatów
będących na estradzie koncertowej oraz udział w dyskusjach i wymianie doświadczeo w ramach seminariów dla nauczycieli.
Nauczyciele i uczniowie szkół muzycznych maja prawo do czynnego uczestnictwa w Warsztatach.

Zgłoszenia prosimy przesyład w wersji elektronicznej wg załączonego wzoru, na adres e-mail: lucyna.weglarz@osm.gdansk.pl
do dnia 10.03.2017 r.
Wpłaty kosztów uczestnictwa należy przesyład na konto w NBP O/ Okręgowy Gdaosk 36 1010 1140 0109 5313 9134 0000
do dnia 10.03.2017 r. z dopiskiem „Warsztaty Perkusyjne”
Bieżące sprawy organizacyjne, harmonogram, aktywna karta zgłoszeniowa i elektroniczne wersje plakatów Warsztatów
są umieszczone na stronie www.osm.gdansk.pl zakładka- Warsztaty Perkusyjne
Noclegi i wyżywienie uczestnicy warsztatów organizują i pokrywają we własnym zakresie.
Proponujemy skorzystanie z wyżywienia w „Bistro Fermata” na terenie naszej placówki.
Miejsca noclegowe położone najbliżej naszej placówki to:
1.HOTEL GRYF, 80-871 Gdaosk, ul. Jana z Kolna 22/26.tel: 58-300-01-30 www.owgryf.pl
2.Szkolne Schronisko Młodzieżowe Gdaosk, ul. Wałowa 21 tel./fax: 58-301-23-13, www.ssm.gda.pl
3.Hostel Filip ul. Wały Piastowskie 11/12, 80-855 Gdaosk, tel. 504 179 307, tel. 58 301 89 91, adres email: biuro@filip-hostel.pl
4.Hostel Filip ul. Aksamitna 2. 80-858 Gdaosk, tel. 500 866 050, tel. 58 305 00 15, adres email: biuro2@filip-hostel.pl

