KONFERENCJA

19 października 2018 r.
godz. 10.00 - 17.00
Poleski Ośrodek Sztuki Filia Karolew
ul. Bratysławska 6a Łódź

Szanowni Państwo,
niezwykle miło nam zaprosić Państwa na konferencję przeznaczoną dla:
- nauczycieli muzyki szkół podstawowych
- dyrygentów chóralnych prowadzących zespoły dziecięce
- instruktorów wokalnych
- osób prowadzących schole dziecięce.

Konferencja poświęcona zostaje brzmieniu chłopięcego głosu i będzie
miała charakter wykładowo-warsztatowy. Rozpocznie ją wykład dr Aleksandry
Wojtaszek, psychologa muzyki i dyrygentki, która opierając się na
doniesieniach naukowych zaprezentuje predyspozycje chłopców do śpiewania,
ich możliwości wokalne, uwarunkowania społeczne decydujące o chęci
podejmowania aktywności wokalnej.

W kolejnej części spotkanie dyrygenci zespołów chłopięcych podzielą
się z uczestnikami swoimi dobrymi praktykami, które pozwalają im prowadzić
działania wokalne z chłopcami ze szczególnym zwróceniem uwagi na
zagadnienie motywacji do udziału w śpiewie.

Część warsztatową poprowadzi mgr Agnieszka Sowa, dyrygentka, która
zaprezentuje uczestnikom konferencji przykład pracy wokalnej z chłopcami na
różnym etapie zaawansowania w śpiewie. Będzie to rodzaj zajęć pokazowych z
udziałem chłopców, gdzie oprócz prezentacji możliwości wokalnych,
przykładowych ćwiczeń zostanie omówiony temat śpiewu chłopców podczas i
po mutacji. Całość wzbogacona będzie wskazówkami praktycznymi z zakresu
emisji głosu oraz prowadzenia zespołu, a także podpowiedziami dotyczącymi
doboru repertuaru.
Całość spotkania zakończy koncert w wykonaniu samych chłopców solistów, duetów lub zespołów zgłoszonych do udziału przez nauczycieli szkół
łódzkich.

Dr Aleksandra Wojtaszek jest absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
(psychologia) oraz Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego (dyrygentura
chóralna) w Poznaniu. Ukończyła też studia podyplomowe w Wyższej Szkole
Umiejętności Społecznych w Poznaniu (menadżer kultury) oraz w Akademii
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (psychologia muzyki). Doktorat z
dyrygentury uzyskała na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie,
a w ramach pracy doktorskiej zajęła się porównaniem wokalnej stylistyki
brzmieniowej różnych epok. Jest kierownikiem artystycznym i menadżerem
założonego przez siebie w 2006 r. zespołu wokalnego INSPIRO Ensemble. Od
2004 roku pracowała również z siedmioma innymi chórami (m.in. jazzowym,
dziecięcym, żeńskim czy akademickim), realizując wszechstronne projekty
koncertowe. Jest kuratorem ogólnopolskiego programu Śpiewająca Polska
organizowanego przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu.

Mgr Agnieszka Sowa jest absolwentką Wydziału Dyrygentury Chóralnej i
Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w
Bydgoszczy. Swoje umiejętności oraz wiedzę potwierdziła kończąc z
wyróżnieniem Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie przy AM w Bydgoszczy
i CAK w Warszawie (2002r.). W Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im.
A. Rubinsteina w Bydgoszczy – Dyrygent i Kierownik Artystyczny Chóru
Dziecięcego "Rubinki"; Zespołu Wokalnego na Wydziale Wokalnym. Ponadto
Dyrygent i Kierownik Artystyczny Chóru Akademickiego Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jak
również Kierownik Chóru w Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”.
Organizatorem przedsięwzięcia jest:
Szkoła Podstawowa nr 41 w Łodzi we współpracy z
Poleskim Ośrodkiem Sztuki Filia Karolew

Koordynator projektu : Katarzyna Sawiak

Termin zgłoszeń: 30.09.2018 r. (zgłoszenie uczniów do udziału w koncercie
do 20.09)

Koszt udziału w konferencji: 20 zł
Wpłaty należy dokonać na konto szkoły z dopiskiem "Konferencja":
21 1560 0013 2011 0000 2219 0003 do dnia 12.10.2018 r.

Kontakt, szczegółowe informacje, pytania i wątpliwości:
chlopcymajaglos@gmail.com
Formularz zgłoszeniowy:
https://goo.gl/forms/IyH0IRTB5NgrjOlM2

Koncert
Serdecznie zachęcamy nauczycieli to wytypowania zdolnych chłopców do
udziału w koncercie. Repertuar jest dowolny - zapraszamy solistów, duety,
zespoły, chóry.
Ze względu na konieczność wcześniejszego ułożenia programu koncertu
prosimy o zgłoszenie chęci występu ucznia do 20.09 z podaniem tytułu utworu.
W sali koncertowej jest możliwość akompaniowania uczniowi na pianinie lub
innym instrumencie, będzie także możliwość odtworzenia podkładu w formacie
mp3.

Pakiet żywnościowy
Organizatorzy konferencji proponują Państwu zakup pakietu
prowiantowego. Propozycje zestawów oraz ceny zamieszczone są poniżej:
I zestaw
Bułka z szynką i serem, sałata, pomidor, ogórek
Woda gazowana lub niegazowana
Owoc
Jogurt
Sałatka grecka
Cena: 20.00 zł

II zestaw
Bułka z szynką i serem, sałata, pomidor, ogórek
Bułka z sałatą, suchą kiełbasą krakowską, ogórkiem kiszonym
Woda gazowa lub niegazowana
Owoc
Jogurt
Sałatka z kurczakiem (sałata, ogórek zielony, pomidor, kukurydza, kurczak )
Cena: 25.00zł
Wpłat dokonujemy na podane wcześniej konto razem z wpłatą za udział w
konferencji.

