Muzykoteka Szkolna na Europejskich Targach
Muzycznych!
Warsztaty dla dzieci z naszymi stałymi prowadzącymi i prezentacja
filmów o orkiestrze symfonicznej. Zapraszamy w niedzielę na Europejskie
Targi Muzyczne do Pałacu Kultury i Nauki!

Na niedzielę przeprowadzamy się na Plac Defilad! Tam, w Pałacu Kultury i Nauki odbywają się Europejskie Targi Muzyczne
Co Jest Grane. W ramach naszych warsztatów Patryk „TikTak” Matela pokaże podstawy beatboxu, a Jowita Szołoch
poprowadzi przeznaczone dla dzieci w wieku 3-6 lat zajęcia pt. „Skarb piratów”. Ponadto premierę będzie miał
zrealizowany wspólnie jesienią tego roku cykl filmów o instrumentach orkiestry. Zapraszamy do mieszczącej się w Sali
Goethego „Strefy Dzieci”.

Oto dokładna rozpiska i informacja o naszych zajęciach:

GODZ. 11.30

SKARB PIRATÓW - WARSZTATYMUZYCZNE DLA DZIECI w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat)

Zapraszamy na szaloną wyprawę piratów w poszukiwaniu skarbu, ukrytego na wyspie dźwięków. Podczas rejsu, piraci
odwiedzają różne archipelagi, na których będą czekać muzyczne zadania. Dobrze wykonane zadania nagradzane będą
wskazówkami, które pomogą w odnalezieniu skarbu. Nie zabraknie, śpiewu, gry na instrumentach oraz ruchu przy
dźwiękach muzyki.
Warsztaty poprowadzi Jowita Szołoch.

GODZ. 12.30

GŁOS NIEJEDNO MA IMIĘ – WARSZTATYBEATBOXU DLA DZIECI w wieku 6 – 12 lat

Nie trzeba mieć w domu wielu instrumentów perkusyjnych, wystarczy mikrofon, odrobina wyobraźni i dobrze wyćwiczony
głos, by tworzyć muzykę.
Patryk TIK TAK Matela – doświadczony beatboxer pokaże jak wykorzystać swoje gardło, usta i język do niezwykłych
poszukiwań dźwiękowych. Jak to zrobić? Od czego zacząć? Jak nie bać się swojego gardła?

GODZ. 13.30

Czym jest orkiestra symfoniczna?
Grupą kilkudziesięciu muzyków grających pod okiem dyrygenta.
Znamy odpowiedź, ale czy to znaczy, że wiemy czym jest ten skomplikowany organizm?

Po co w orkiestrze są oboiści? Jaką rolę pełni tuba? Dlaczego kotlista musi być wyjątkowo cierpliwy? Czy pierwszy skrzypek
naprawdę jest najważniejszy? Na te i inne pytania odpowiadają muzycy Orkiestry Sinfonia Varsovia w filmach
zrealizowanych przez Muzykotekę Szkolną oraz Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu Filharmonia. Ostrożnie,
wciąga.
Zapraszamy na pokaz przedpremierowy i rozmowę z twórcami filmów.

Tak było na ostatnich warsztatach Muzykoteki Szkolnej w Arkadach Kubickiego [obejrzyj zdjęcia].

Czas: 30.11, od godz. 11:30
Miejsce: Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, Sala Goethego („Strefa Dzieci”)

