Na akustycznej fali
Warsztaty muzyczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
w siedzibie FINA
Muzyka w animacjach dla dzieci
Warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 1-3 szkoły podstawowej) oparte na
muzyce z polskich animacji współczesnych (np. Agi Bagi, Parauszek, Pamiętniki Florki) oraz na starych słynnych filmach
animowanych dla dzieci (np. Bolek i Lolek, Reksio, Zaczarowany ołówek, Mieszkaniec zegara z kurantem, Wędrówki Pyzy,
Pomysłowy Dobromir, Przygoda w paski). Muzyka, którą dzieci znają i ta z dzieciństwa ich rodziców będzie okazją do
twórczej zabawy. Uczestnicy spróbują prostych technik tworzenia filmów rysunkowych i zilustrują ich akcję muzycznie
korzystając z udostępnionego im instrumentarium. Przyjrzymy się odcinkom poświęconym samej muzyce, wytropimy w
animacjach klasykę, folkloryzm, jazz i awangardę oraz zaśpiewamy, zagramy i zatańczymy charakterystyczne motywy ze
ścieżek dźwiękowych kreskówek.
Zajęcia prowadzi Anna Ługowska – muzykolog, pedagog zdolności i animatorka, na co dzień pracująca jako
muzykoterapeutka.
Warsztaty odbędą się w dniu 20 października w godzinach:
9.30-10.30 (grupy przedszkolne) i 11.00-12.30 (grupy szkolne).
Obowiązują zapisy: https://forms.nina.gov.pl/muzyka-w-animacjach-dla-dzieci-20-10/

Na akustycznej fali
Warsztaty skierowane dla uczniów z klas 4-6 szkół podstawowych będą stanowiły wspaniałą okazję do wspólnego
muzykowania. Nie trzeba znać nut aby zrozumieć muzyczną notację, nie trzeba wielogodzinnych prób aby wykonać
pierwszy utwór, nie trzeba mieć szczególnych umiejętności aby poprowadzić orkiestrę. Wiele z instrumentów, na których
będziemy grać można sobie zbudować samodzielnie. Będziemy też instalować bezpłatne programy i instrumenty
elektroniczne na naszych smartfonach, tabletach czy komputerach. W ciekawy i różnorodny świat muzyki wkroczymy od
strony praktycznej, jako muzycy, dyrygenci czy kompozytorzy. Dowiemy się co to takiego partytura i batuta, a słowo faktura
nie będzie się nam kojarzyć już tylko z zakupami.
Zajęcia prowadzą Anna Kwiatkowska i Sławomir Wojciechowski z Fundacji Harmonie i Hałasy, której celem jest
organizowanie warsztatów i koncertów muzyki współczesnej i oswajanie z nią nieprofesjonalnych odbiorców, a zwłaszcza
dzieci.
Warsztaty odbędą się w dniu 24 października w godzinach 10.30-12.00 (klasy 4-6).
Obowiązują zapisy: https://forms.nina.gov.pl/na-akustycznej-fali-orkiestrownik-24-10-harmonie-i-halasy/

Ptaki w muzyce
Warsztaty mają na celu zapoznanie dzieci z muzyką programową i ilustracyjną. Wspólnie spróbujemy pobawić się w
rozpoznawanie pozamuzycznej treści w utworach instrumentalnych. Dowiemy się, który z kompozytorów umieścił „ptasie”
motywy w swoich utworach oraz poznamy swoje możliwości w imitowaniu odgłosów ptaków. Spróbujemy także nazwać
środki muzyczne, których w muzyce klasycznej używano do odzwierciedlania odgłosów otaczającej przyrody.

Zajęcia poprowadzi Dominika Mamro – muzyk, muzykoterapeutka i kulturoznawca.
Warsztaty odbędą się w dniu 27 października w godzinach:
9.30-10.30 (grupy przedszkolne) i 11.00-12.30 (grupy szkolne).
Obowiązują zapisy: https://forms.nina.gov.pl/ptaki-w-muzyce-27-10-dominika-mamro/

Więcej informacji pod telefonem: 22/380 49 37

