Mozaika z Mozartem
Zajęcia muzyczne dla małych dzieci w warszawskim CSW Zamku
Ujazdowskim
Smykowizje to cykl spotkań ze sztuką i muzyką dla najmłodszych odbiorców – od 0 do 5 lat w warszawskim Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujazdowski. W marcu zajęcia inspirowane są m.in. pokazywanymi w CSW wystawami Wojtka Pustoły
CUT i Janka Simona Syntetyczny folklor. Oprócz zajęć muzycznych (soboty 2 i 23 marca), w pozostałe soboty planowane są
też zajęcia o tematyce plastycznej (9, 16 i 30 marca). Oprócz tego, w ciągu tygodnia, oprowadzania w nosidełkach po
wystawach CSW.
Marmurando
Bajka o białym kamieniu, który zmienił się w dźwięk. To punkt wyjścia zajęć inspirowanych wystawą Wojtka Pustoły CUT.
Dzieci stworzą specjalne instrumenty: te naturalne i te klasyczne, które można spotkać na estradach koncertowych oraz te
bardzo dziwne, które wydają się służyć do zupełnie innych czynności. Dzieciom towarzyszyć będzie tajemnicze
„marmurando”.
Prowadzenie: Anna Kierkosz.
Bilet rodzinny: 30 zł
Zapisy: wyłącznie drogą mailową: info@u-jazdowski.pl. Informacje udzielane są również telefonicznie: + 48 22 628 12 7173, wew. 135 (od godz. 12, oprócz poniedziałków).
Czas: 2.03, godz. 10.00 – grupa młodsza: 0-2 lata, godz. 11.00 – grupa starsza: 3-5 lat
Miejsce: Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2
Mozaika z Mozartem
Komputer, który robi na drutach i tka. Na wystawie Janka Simona Syntetyczny folklor tkaniny z różnych stron świata
stworzyły mozaikę. Na zajęciach dzieci ułożą ją z dźwięków: tych syntetycznych i tych najbardziej naturalnych. Kolorowe
pieśni i elektryczny Mozart splotą się we wzór do słuchania.
Prowadzenie: Anna Szawiel.
Wystąpią: Krzysztof Kozłowski – instrumenty klawiszowe, syntezatory, Marta Grzywacz – głos.
Bilet rodzinny: 30 zł
Zapisy: wyłącznie drogą mailową: info@u-jazdowski.pl. Informacje udzielane są również telefonicznie: + 48 22 628 12 7173, wew. 135 (od godz. 12, oprócz poniedziałków).
Czas: 23.03, godz. 10.00 – grupa młodsza: 0-2 lata, godz. 11.00 – grupa starsza: 3-5 lat
Miejsce: Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2

