XI Ogólnopolskie warsztaty

Strefa
dźwięku i ruchu
19 - 21 października 2018
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
w Zduńskiej Woli

___________________________________________
informator

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zduńskiej
Woli oraz Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych
i Rytmiki zapraszają w dn. 19 – 21 października 2018 r.
do udziału w jedenastej edycji warsztatów
Strefa dźwięku i ruchu

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli i uczniów
szkół muzycznych I i II stopnia, nauczycieli i uczniów
szkół baletowych, instruktorów, muzyków, animatorów
kultury, muzykoterapeutów, choreoterapeutów, tancerzy,
a także wszystkich zainteresowanych rozwijaniem
własnego potencjału poprzez ruch, pracę z głosem
i ciałem, kontakt z muzyką oraz aktywność twórczą.

___________________________________________________

Wykładowcy i tematyka warsztatów
Jaworowi ludzie – Zabawy dziecięce w polskiej tradycji ludowej
W programie warsztatów m.in.:
• wykorzystanie polskiej tradycji ludowej w
edukacji muzycznej dzieci i młodzieży;
• zapoznanie z tradycyjnym polskim
instrumentarium oraz możliwościami jego
zastosowania na potrzeby pracy z dziećmi;
• poznanie zabaw dziecięcych zapisanych przez
Oskara Kolberga oraz zastosowanie muzyki
tradycyjnej jako nieodłącznego elementu zajęć
umuzykalniających;
• nauka pieśni i tańców z różnych regionów Polski,
poznanie tradycji, zwyczajów oraz tła
kulturowego;
• poszerzenie świadomości na temat specyfiki
pracy z tekstami źródłowymi
• lekcje pokazowe z dziećmi w klasach I – III

Jaworowi ludzie – Katarzyna Wińska, Katarzyna Szurman,
Emilia

Herda,

grupa

pedagogów,

muzyków,

tancerzy,

opowiadaczy historii, animatorów kultury zafascynowanych
polskim folklorem, współtworzących m.in. projekt Mały
Kolberg. Główną osią ich działań i zainteresowań jest to, co
istnieje od dawna, co jest sprawdzone i aktualne zarazem:
kultura tradycyjna oraz wszelkie jej przejawy - muzyka, taniec,
opowieści, obyczaje, kulinaria, sztuka materialna i rzemiosło.
Szukają sposobów na kontynuację, ożywianie i twórcze
wykorzystanie

polskiego

dziedzictwa

kulturowego

w

dzisiejszym świecie, uznając je za niewyczerpane źródło
inspiracji oraz rozwoju dla dzieci i dorosłych.
Nazwa “Jaworowi ludzie” pochodzi od bardzo starej, znanej i
lubianej na całym świecie zabawy. W Polsce funkcjonuje ona w
wielu różnych wariantach, we Włoszech odnotowano ją już w
roku 1328. Znana jest także na Madagaskarze i w Nowej
Gwinei. JAWOR w dawnych czasach był uważany za drzewo
obdarzone właściwościami boskimi, dlatego w Grecji do dziś
sadzi się jawory wzdłuż dróg. Liście jawora oczyszczają skórę i
psychikę, a drewno jest cenione ze względu na wyjątkowe
właściwości rezonansowe, dlatego najlepsze, najgłośniejsze i
najdźwięczniejsze instrumenty są właśnie z jaworowego
drewna.

Krzysztof Guzewicz
Body percussion, ciało jako instrument perkusyjny
W programie warsztatów m.in.:
• poznanie różnorodnych możliwości wykorzystania
ciała jako instrumentu perkusyjnego;
• nauka technik wydawania dźwięków za pomocą
ciała – ruch, rytm, melodia;
• kształtowanie i doskonalenie umiejętności
improwizacji na różnych poziomach
zaawansowania – technika body percussion
(zabawy i techniki „otwierające“ na improwizację)
• kształtowanie i doskonalenie poczucia pulsu,
budowanie złożonych sekwencji rytmicznych,
inkorporacja rytmu poprzez działanie ciałem;
• rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, ruchowej i
muzycznej pozwalającej na rozwój kreatywności;
• lekcje pokazowe z dziećmi w klasach I – III

Krzysztof Guzewicz - Perkusjonista, animator kulturalny.
Pobierał nauki od min. Zohara Fresco, Bijana Chemiraniego czy
Muthu

Kumara.

Specjalizuje

się

w

bliskowschodnich

instrumentach perkusyjnych oraz w tzw. "Body percussion".
Twórca wielu projektów kulturalnych dla dzieci i młodzieży
propagujących tradycje muzyczne świata. Współzałożyciel i
działacz kulturalnego stowarzyszenia "Niech Będzie". Techniki
gry na ciele doskonalił pod okiem mistrzów gatunku brazylijskiej grupy "Barbatuques". W połączeniu z swoim
wieloletnim

doświadczeniem

gry

i

pracy

edukacyjnej,

wypracował autorskie metody pracy warsztatowej.

___________________________________________________

Warunki uczestnictwa
1. Nauczyciele szkół artystycznych, dla których organem nadzorującym
jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, nie ponoszą opłaty
wpisowej.
Dla pozostałych uczestników opłata za udział w warsztatach wynosi 90 zł
i nie obejmuje cen noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie
przelewu całości wpisowego na konto:
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Dawnej w Zduńskiej Woli
Al. Kościuszki 3, 98-220 Zduńska Wola
49 1240 3305 1111 0000 2937 3569
w tytule przelewu prosimy o wpisanie:
„Strefa dźwięku i ruchu XI” oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej
się na warsztaty
3. Zgłoszenie na załączonym formularzu wraz z dowodem wpłaty należy
przesłać e-mailem, faksem lub pocztą na adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
Al. Kościuszki 3, 98-220 Zduńska Wola
tel./fax. /43/ 823-34-77
e-mail: strefazw@gmail.com

4. Informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne są również na stronie
internetowej PSM I i II st. w Zduńskiej Woli www.psmzw.pl
5. Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z dowodem wpłaty wpisowego
upływa z dniem 10 października 2018 r.
6. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Organizatorzy potwierdzą otrzymanie zgłoszenia, podadzą dokładny
plan

warsztatów

oraz

wszelkie

szczegółowe

informacje

do dnia 15 października 2018 r.
8. Uczestnicy warsztatów rezerwują noclegi we własnym zakresie
(organizatorzy udzielą osobom zainteresowanym informacji na temat
bazy noclegowej).
9. Zajęcia prowadzone będą w dwóch grupach na zmianę.
10. Uczestnicy proszeni są o zabranie wygodnego stroju, miękkiego
obuwia.
11. Zainteresowani nauczyciele i instruktorzy otrzymają potwierdzenia
uczestnictwa w warsztatach po zakończeniu zajęć.
12.

Wszelkie

pytania

prosimy

kierować

na

adres

mailowy

strefazw@gmail.com lub bezpośrednio do koordynatora warsztatów:
Iwona Sztucka, tel. kom. 503 424 701

___________________________________________________________

Program ramowy
Piątek, 19 października 2018
9:30 – 10:30 Rejestracja uczestników
10.30 – 14.00 Zajęcia w grupach warsztatowych
16.00 – 19.30 Ciąg dalszy zajęć warsztatowych (zamiana grup)
Sobota, 20 października 2018
10:00 – 13:30 Zajęcia w grupach warsztatowych
15:30 – 19:00 Ciąg dalszy zajęć warsztatowych (zamiana grup)
Niedziela, 21 października 2018
10.00 – 14.00 Zajęcia w grupach warsztatowych (zamiana grup)
ok. 14.00 Zakończenie warsztatów

Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

