
Szanowni  Rodzice!  Do  drugiej  edycji  „Muzycznych  Przebiśniegów”  zaprosiliśmy  wspaniałych  polskich
pedagogów,  a także również nauczycieli  fortepianu Suzuki  z Wielkiej Brytanii  oraz Łotwy. Cieszymy się
zatem, że nasze warsztaty mają międzynarodowy charakter, podobnie jak język muzyki, który nie ma granic.
Tegoroczna  edycja  warsztatów  wprowadza  wiele  nowości  i  atrakcji.  Siatka  zajęć  składa  się  z  lekcji
indywidualnych,  grupowych,  prowadzonych przez nauczycieli  CES  oraz  trenerkę ESA.  Założeniem  lekcji
indywidualnych jest także  obserwacja pracy pozostałych uczestników podczas ich zajęć, dlatego wszyscy
uczestnicy będą połączeni w kilkuosobowe grupy. Na zajęciach grupowych będziemy mieć do dyspozycji
wspaniałej klasy fortepiany i pianina, w tym 4 nowe pianina klasyczne marki FEURICH, które zapewni nam
partner naszych warsztatów - Salon pianin i fortepianów FORTEPIANO. Dodatkowo podczas tegorocznych
warsztatów dzieci  będą mogły uczestniczyć w zajęciach  rytmiki  Suzuki  / kształcenia słuchu na wesoło,
improwizacji  fortepianowej  oraz  dzięki  uprzejmości  właściciela  kolekcji  historycznych  fortepianów
będziemy mogli obejrzeć proces remontu instrumentu historycznego oraz poznać piękno brzmienia starych
fortepianów.

Warsztaty rozpoczną się w piątek 29 marca w warsztacie p. Andrzeja Włodarczyka (Słupno k. Radzymina).
W tym dniu uczestnicy podzieleni będą na 13-15 osobowe grupy. W dniach 30 i 31 marca zajęcia odbywać
się będą  w Warszawie, w  Państwowej Szkole Muzycznej nr 2 im. F. Chopina, ul. Namysłowska 4. Zajęcia
odbywać  się  będą  w piątek  w godz.  15-19:30  (3  grupy).  Sobota  9:00-19:00.  Niedziela  9-17:00.  Całość
warsztatów  zwieńczy  grupowy  koncert  finałowy,  który  odbędzie  się w  niedzielę w  godzinach
popołudniowych.  Uczestnikami  warsztatów  mogą  brać  wyłącznie  uczniowie  będący  członkami
Stowarzyszenia Centrum Edukacji Suzuki. 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 28 lutego 2019. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. 
Liczba uczestników warsztatów Pianistycznych Muzyczne Przebiśniegi jest ograniczona. 

Pakiet PRZEBIŚNIEŻEK:

 2 x lekcje indywidualne (50min w module dla 3 dzieci) 

 1 x lekcja  grupowa fortepianu (45min) *

 1 x lekcja  grupowa fortepianu (30min) *

 1 x rytmika Suzuki / kształcenie słuchu na wesoło (45min) 

 1 x rytmika Suzuki / kształcenie słuchu na wesoło (30min) 

 1 x wizyta w warsztacie fortepianów historycznych / minikoncert **

 udział w koncercie finałowym warsztatów MUZYCZNE PRZEBIŚNIEGI *

 1 wykład dla rodziców

 dyplom uczestnictwa w warsztatach MUZYCZNE PRZEBIŚNIEGI 

 fotoreportaż z koncertu finałowego autorstwa www.izabelakossak.pl 

Koszt Pakietu Przebiśnieżek: 320  zł za osobę (zniżki dla 2 osoby w rodzeństwie 5%)

http://www.izabelakossak.pl/


Pakietu PRZEBIŚNIEG:

 2 x lekcje indywidualne (50min w module dla 2 dzieci) 

 1 x lekcja grupowa z fortepianu (45min) *

 1 x lekcja grupowa z fortepianu (30min) *

 1 x improwizacja fortepianowa (45min) 

 1 x improwizacja fortepianowa (30min) 

 1 x wizyta w warsztacie fortepianów historycznych / minikoncert **

 1 wykład dla rodziców

 udział w koncercie finałowym warsztatów MUZYCZNE PRZEBIŚNIEGI *

 dyplom uczestnictwa warsztatów MUZYCZNE PRZEBIŚNIEGI

 fotoreportaż z koncertu finałowego autorstwa www.izabelakossak.pl 

Koszt Pakietu Przebiśnieg: 420 zł za osobę (zniżki dla 2 osoby w rodzeństwie 5%). 

* po zakończeniu zgłoszeń dzieci zostaną podzielone na grupy (pod względem poziomu 
zaawansowania w książkach Suzuki), do uczestników zostaną przesłane utwory obowiązkowe dla 
danej grupy
** zgłoszenia na koncert na instrumentach historycznych od II książki wzwyż

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.akolada.edu.pl/warsztaty
Informacje warsztaty@akolada.edu.pl

Konto bankowe warsztatów: 
45 1140 2017 0000 4302 1308 9650, Studio Artystyczne Insano 

 ul. Żwirki i Wigury 20B, 05-840 Brwinów

PAKIET OBSERWATORA

Możliwość obserwacji lekcji *: 

 indywidualnych i grupowych Suzuki 

 rytmiki Suzuki / kształcenia słuchu na wesoło

 1 wykład dla rodziców (tematyka: ćwiczenie dzieci) 

 1 wykład dla nauczycieli (tematyka: lekcje grupowe)

 dyplom uczestnictwa Obserwatora MUZYCZNE PRZEBIŚNIEGI

* z pakietu obserwatora wyłączone są zajęcia improwizacji fortepianowej 

cena – 50 zł

ORGANIZATORZY WARSZTATÓW:

Katarzyna Gąsior tel. 504 290 590 (pn-pt, w godz. 9-11)
Magdalena Artman-Zalewska

mailto:warsztaty@akolada.edu.pl
http://www.akolada.edu.pl/warsztaty
http://www.izabelakossak.pl/

