Małopolskie Warsztaty
dla zespołów chóralnych

Kraków, 01.06-02.06.2014
Program:

1 czerwca (niedziela) godz. 10.00, MDK im. J. Korczaka oś. Kalinowe 18
………….ZIEMIA – OJCZYZNA WSZYSTKICH LUDZI – AFRYKAŃSKA DŻUNGLA……

,

10.00 – rozpoczęcie warsztatów –Sala Widowiskowa MDK im. J. Korczaka oś. Kalinowe 18
•

temat warsztatu: „Afrykańskie klimaty ”
o

praca w zespołach chóralnych we współpracy z pedagogami Akademii Muzycznej –
przygotowanie repertuaru na koncert w Ogrodzie Botanicznym
- prowadzący zajęcia: prof. Jan Jazownik, prof. Wiesław Delimat, dr hab. Włodzimierz
Siedlik, dr hab. Maciej Tworek, dr Małgorzata Chyła, mgr Andrzej Korzeniowski, mgr
Maria Januszkiewicz, prof. Stanisław Krawczyński, dr Marceli Kolaska, mgr Zygmunt
Magiera

o

Przygotowanie utworów do wykonania podczas Mszy Świętej o godz. 15,00

13.30

- 0biad

14.30

- przejazd specjalnym tramwajem do centrum miasta

15.00

– Misja – poszukiwanie prawdy i przyjaciół - spotkanie z misjonarzem, udział
w Mszy świętej (Kapitularz OO. Dominikanów lub kościół św. Marka).

16.15

- wspólna próba w Sali koncertowej PSM II st. im. W. Żeleńskiego

–

ul. Basztowa 8
o

Zajęcia z improwizacji zespołowej wykorzystywanej podczas koncertu 2.VI.

o

próba wszystkich chórów i zespołu perkusyjnego, przygotowanie utworów do
wspólnego wykonania na koncercie finałowym warsztatów 2.VI.

18.30

– Koncert zespołu perkusyjnego i Chóru PSM II st. im. W. Żeleńskiego

- w programie kompozycje oparte na motywach muzyki afrykańskiej.

2 czerwca (poniedziałek) – Ogród Botaniczny – ul. Kopernika 27
……….. DŻUNGLA ………
10.00 - rozpoczęcie warsztatów – Ogród Botaniczny – ul. Kopernika 27
•

temat warsztatu: „A
o

jak komuś odbije palma?”

praca w zespołach chóralnych konsultowana przez pedagogów Akademii Muzycznej
– przygotowanie repertuaru na koncert finałowy,

o

Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego – Do zobaczenia pod palmą

14.00 - 0biad
15.00 – spotkanie z mieszkańcem Afryki
16.00 –17.00 - próba
o

próba generalna wszystkich chórów i zespołu perkusyjnego, przygotowanie utworów
na koncert finałowy

17.00 – Koncert finałowy na tarasie Ogrodu Botanicznego (w razie
niepogody w palmiarni) z udziałem wszystkich uczestniczących zespołów. Prezentacja
nabytych przez zespoły w toku warsztatów umiejętności. Na program koncertu złożą się
utwory w samodzielnym wykonaniu zespołów uczestniczących w warsztatach, oraz wspólne
wykonanie z zespołem perkusyjnym improwizowanej kompozycji opartej na folklorze
afrykańskim.
Po zakończeniu warsztatów opiekunowie zespołów otrzymają potwierdzenie udziału
w kursie w postaci Certyfikatu Uczestnictwa, mogące służyć jako dokument przy
uzyskiwaniu nauczycielskiego awansu zawodowego

UWAGA! – każdy zespół biorący udział w warsztatach powinien przygotować cztery utwory:
dwa do wspólnego wykonania przez wszystkie chóry (w tym jeden improwizowany z
towarzyszeniem zespołu perkusyjnego) materiał nutowy drugiej kompozycji dostępny w
wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.mdkkorczak.pl od 2 IV. 2014 r.
dwa do samodzielnego wykonania podczas koncertów odbywających się w ramach
warsztatów; tematyka utworów dowolna (ludowe, patriotyczne, sakralne – jednak
najchętniej oparte o motywy melodyczne folkloru afrykańskiego).

