REGULAMIN
1.Warsztaty przeznaczone są dla uczniów, nauczycieli szkół muzycznych I i II st. oraz
studentów wyższych uczelni artystycznych pragnących doskonalić metody nauczania,
uczenia się i umiejętności w zakresie gry na klarnecie i saksofonie. Podczas zajęć poruszane
będą problemy metodyczne, techniczne i interpretacyjne wykonywanych utworów.
2.Program warsztatów obejmuje :
- zajęcia indywidualne z wykładowcami (ok. 30 min.) - min. 2 zajęcia
- prace nad szeroko pojętym aparatem wykonawczym
- kształtowanie prawidłowej estetyki gry
- koncerty w wykonaniu: zespołu Claro Negro Clarinet Quartet w składzie: Andrzej
Ruciński – klarnet, Agnieszka Dąbrowska – Kras – klarnet, Konrad Szumański klarnet, Kinga Puścizna – klarnet basowy, Bartłomieja Dusia – saksofon z
towarzyszeniem Magdaleny Duś – fortepian, zespołu The Whoop Group w składzie:
Kuba Muras – saksofon sopranowy, Mateusz Dobosz – saksofon altowy, Krzysztof
Koszowski saksofon tenorowy, Szymon Zawodny – saksofon barytonowy oraz Big
Bandu Powiatu Ostrowskiego pod dyrekcją Roberta Matuszewskiego.
3.Warunki uczestnictwa :
Koszt uczestnictwa w Warsztatach wynosi 150 pln.
Wpisowe należy wpłacić na rzecz :
Stowarzyszenie Strefa Kultury, ul. Ślusarska 16, 63-400 Ostrów Wlkp.
NIP 622-266-62-86, Regon 300766550, KRS 0000298019
BS Raszków o/Ostrów Wielkopolski, 89 8430 0009 0019 0509 0186 3410
z dopiskiem Warsztaty Klarnetowo - Saksofonowe.
Powyższa opłata dotyczy wszystkich uczestników Warsztatów – zarówno uczniów
jak i nauczycieli.
W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach opłata nie podlega zwrotowi.
4.Wypełnioną kartę uczestnictwa (do pobrania na stronie szkoły) należy przesłać do dnia
11.10.2022 r. wraz z poświadczeniem dowodu wpłaty na adres biura warsztatów.
Ilość miejsc jest ograniczona.
W przypadku wyczerpania liczby miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo do
wcześniejszego zamknięcia listy.
O zakwalifikowaniu do udziału w Warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń.
5.Na zakończenie warsztatów nauczyciele otrzymają zaświadczenie Wizytatora CEA,
a uczniowie pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
6.Warsztaty rozpoczną się 19.10.2022 r. o godz. 09.45 w sali koncertowej ZSM w Ostrowie
Wlkp.
7.Koszty przejazdu i pobytu uczestników pokrywają szkoły delegujące .
Organizatorzy informują o możliwości zakwaterowania w :
Hotelu Polonia – 62/7351437, Hotelu Omega – 62/5929290, Hotelu Borowianka –
62/7353666, Hotel Platon – 62/7204623, Bursie szkolnej – 62/7356095.
8. Adres Biura Warsztatów:
Zespół Szkół Muzycznych
im. Krzysztofa Komedy – Trzcińskiego
ul. Al. Słowackiego 1c, 63 – 400 Ostrów Wlkp.
tel. 62/736-26-46, fax 62/735-34-99
psm@xl.wp.pl

