
Warsztaty zMOWY z_DŹWIĘKÓW  
to doskonała okazja do zgłębienia  
tajników muzyki i zbliżania się do niej 
poprzez inne formy ekspresji, jak sło-
wo, śpiew czy taniec. Wszystkie zajęcia 
prowadzone będą w sposób niebanalny, 
autorski i łamiący wszelkie stereotypy  
i rutyny. 

Warsztaty zakończą występy 
wszystkich uczestników wspólnej 
zabawy, którzy zaprezentują 
stworzone razem dzieło. 

FILHARMONIA  
GORZOWSKA

Wakacyjne 
Warsztaty Tworcze

Dla JuniorOw 
I Nastolatkow za ZERO

Zróżnicowany program

 dla dwóch grup wiekowych!

kierownictwo artystyczne
Jarek Kordaczuk

7-11 sierpnia 2017 
21-25 sierpnia 2017

-

zMOWY
 z  DZWIEKOW,

zapewniamy 

napoje 

i poczęst
unek

Wstęp wolny

Zapisy na warsztaty 
prowadzi Filharmonia Gorzowska 
na podstawie wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie internetowej 
instytucji www.filharmoniagorzowska.pl

Formularze dostarczyć można
osobiście lub przesłać drogą 
elektroniczną na adres: 
zmowy@filharmoniagorzowska.pl

Zapisy rozpoczną się 1.07.2017 
Ilość miejsc ograniczona 

KONTAKT:
Filharmonia Gorzowska
Dział Organizacji Pracy Artystycznej
T: 95 73 92 750

   Dofinansowano ze środków 
   Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Nie c
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kreatywność 

i wyraź si
ę 

w muzyce



   

Prowadzenie:
JAREK KORDACZUK

[elektronika i przygotowanie  
do wykonania]

IZABELA KOŚCIESZA
[ekspresja ruchowa]

TOMASZ DROZDEK 
[perkusjonalia etniczne] 

 
W programie:

 Zabawa z muzyką – tworzenie 
 dźwięków, muzyczne eksperymenty
 i odkrywanie tajników kompozycji
 Zabawa z ruchem – taniec, 
 gimnastyka, zabawa przy dźwiękach 

instrumentów
 Zabawa z rytmem – przygoda
 z perkusją i instrumentami dętymi

Finał
25 sierpnia, sala koncertowa, 17:00

wstęp wolny

prowadzenie:
JAREK KORDACZUK

[muzyka, konstrukcje słowne]

BASIA RADUSZKIEWICZ
[ekspresja słowna, śpiew]

PAULINA WYCICHOWSKA 
[choreografia, improwizacje ruchowe]

 
W programie: 

 Zabawa z muzyką – miksowanie,
 muzyczne eksperymenty, tworzenie 

nowych dźwięków na bazie gotowych 
kompozycji

 Zabawa ze słowem – śpiew,  
improwizacja, recytacja

 Zabawa z ruchem – tworzenie  
choreografii, taniec współczesny,  
improwizacja ruchowa

 
Finał

11 sierpnia, sala koncertowa, 17:00
wstęp wolny

Filharmonia Gorzowska zaprasza  
na wakacyjne warsztaty twórcze zMOWY 
z_DŹWIĘKÓW, które poprowadzą 
doświadczeni artyści i animatorzy.
 

Nasze warsztaty to coś więcej niż 
kolejny projekt edukacyjny. To pełen  
inspiracji eksperyment, którego 
uczestnicy stają się jednocześnie 
twórcami i wykonawcami, a przy okazji 
mają szansę dowiedzieć się czegoś 
o sobie. Pod okiem artystów-przewodni-
ków każdy uczestnik warsztatów będzie 
mógł poznać swój twórczy potencjał, 
przekonać się o swoich zdolnościach  
artystycznych, odnaleźć w sobie pasję 
tworzenia oraz drogę do wyrażania 
własnych emocji. 

7-11.08.2017
grupa wiekowa: 

13-16 lat

21-25.08.2017 
 grupa wiekowa: 

7-12 lat


