Muzyka w Kadrze
Nowa siedziba domu kultury na warszawskim Służewcu, a w niej liczne
zajęcia i wydarzenia muzyczne!
Dom Kultury Kadr na warszawskim Służewcu przeniósł się niedawno do nowej siedziby przy ulicy Rzymowskiego 32. Od
jesieni 2017 roku w instytucji ruszyły tam zajęcia muzyczne przeznaczone dla różnych grup wiekowych.
Dla najmłodszych
Abrakadabra – gordonki dla najmłodszych to zajęcia umuzykalniające dla maluchów (dzieci od urodzenia do 3. roku życia)
prowadzone przez Annę Natalicz – skrzypaczkę, doświadczoną pedagożkę i mamę. Zajęcia trwają 45 min., w tym 30 minut
zajęć umuzykalniających metodą Edwina Eliasa Gordona oraz 15 min. kontaktu z instrumentami i słuchania muzyki
na żywo.
Kadr zaprasza również na koncerty dla najmłodszych. 5 listopada o godz. 12.00 odbędzie się tam Koncert dla małych dzieci
wraz z elementami zajęć umuzykalniających. To kolejne wydarzenie oparte o teorię uczenia się muzyki według Edwina
Eliasa Gordona. Zajęcia polegają na stymulowaniu słuchu malutkich dzieci (w wieku od 1 miesiąca do ok. 3-4 lat)
za pomocą śpiewu w różnych skalach oraz rytmu i ruchu.
Więcej o metodzie gordonowskiej można przeczytać w naszym wywiadzie.
Dla młodzieży i dorosłych
Kadr otwarty jest również na odbiorców starszych. Dla młodzieży i dorosłych przewidziano m.in. kurs tworzenia muzyki
elektronicznej, który poprowadzi Karol Murawski, producent muzyczny i absolwent Warszawskiej Akademii Realizacji
Dźwięku. Kurs będzie oparty głównie o nowe gatunki muzyki popularnej takie jak hip-hop czy techno. Spotkania odbywają
się raz w miesiącu.

Nowe miejsce na warszawskiej mapie kulturalnej oferuje również zajęcia związane z muzyką tradycyjną. Będzie to kurs
Śpiewanie po staremu prowadzony przez Jagnę Knittel, etnolożkę i śpiewaczkę. Zajęcia wokalne prowadzone będą
w oparciu o tradycyjne pieśni z różnych regionów Polski, Ukrainy i innych krajów słowiańskich.
To nie jedyne zajęcia wokalne w Kadrze. Dla osób, które chcą poznać moc swojego głosu, oswoić się z jego pierwotnym
brzmieniem i otworzyć na śpiewanie jako formę uwalniania naturalnej ekspresji, przewidziano zajęcia Warsztat śpiewu
naturalnego , który odbędzie się w weekend 25–26 listopada.
Dokładne informacje na temat ceny poszczególnych zajęć, ich czasu trwania oraz dokładnej lokalizacji można znaleźć na
stronie Kadru.
Oprócz tego Kadr zaprasza też do swojej siedziby wykonawców młodej polskiej sceny muzycznej. Przed nami koncerty
grupy Bastarda (9.11), Katy Carr (17.11), Muzyki Końca Lata (19.11) oraz zespołu Ścianka (25.11).

