IX SULEJOWSKIE WARSZTATY DZIECI SUZUKI
odbędą się w dniach 11 - 15 sierpnia 2019 r.
Zajęcia poprowadzą wspaniali i doświadczeni nauczyciele z wieloletnim stażem, pracujący metodą Suzuki:
Elżbieta Węgrzyn (skrzypce – Tychy) Maria Magdalena Rogowska (skrzypce – Częstochowa),
Jolanta Kamińska-Krawczewska (wiolonczela – Skierniewice)
Jarosław Zgiet (skrzypce - Gdańsk), Andrzej Klemba (skrzypce – Łódź),
Warsztaty odbędą się w Kompleksie Hotelowo – Rekreacyjnym "Zielony Gościniec" we Włodzimierzowie.
Cele Sulejowskich Warsztatów:
1. Odzyskanie kondycji do gry na skrzypcach i wiolonczeli po przerwie wakacyjnej.
2. Przeżywanie radości ze wspólnego muzykowania.
3. Poznawanie piękna muzyki zaczerpniętej z polskich i nie tylko polskich korzeni.
4. Integracja dzieci grających na skrzypcach i wiolonczeli.
5. Wzięcie udziału w koncercie finałowym warsztatów.
Dla wszystkich dzieci przewidziane są codzienne lekcje grupowe, koncerty solowe, wieczór muzyki folk i ognisko
(w trzecim dniu warsztatów – można coś przygotować i wykonać z tej okazji) oraz czynny udział w koncercie na zakończenie
warsztatów, a dodatkowo:
-

-

dla dzieci przedkurkowych i kurkowych – zajęcia rytmiki i taneczne
dla dzieci z I zeszytu – zajęcia rytmiki, taniec i czytanie nut
dla dzieci z II i wyższych zeszytów – zespół smyczkowy
zajęcia oparte na podstawach metody C. Orffa, prowadzone przez ulubieńca dzieci - Jacka Tarczyńskiego
zespół folkowy i zajęcia grupowe z rodzicami.

1. Opłata za udział w warsztatach wyniesie:
oferta dla dzieci przedkurkowych, niegrających jeszcze palcami: wpłata do 06.05.19.–260zł, wpłata po 06.05.19.–290zł
pozostali uczestnicy: wpłata do 06.05.19.– 300 zł, (270 zł za każde kolejne dziecko w rodzinie)
wpłata po 06.05.19.– 330 zł. (300 zł za każde kolejne dziecko w rodzinie)
2. W opłacie zawarta jest kwota wpisowego (150 zł.), która w razie rezygnacji nie podlega zwrotowi.
3. W razie rezygnacji z uczestnictwa w IX SWDS po 12.07.19. cała kwota uczestnictwa nie będzie zwracany.
4. Opłata warsztatowa nie zawiera kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
5. Nocleg i pełne wyżywienie za 1 dobę (śniadanie – obiad - kolacja, Hotel o standardzie *** www.zielony-gosciniec.pl )
dla grupy zorganizowanej * : 4-5 lat - 55 zł, 6-10 lat – 75 zł, powyżej 10 lat i dorośli – 100 zł,
pokoje o trochę niższym standardzie* : 4-5 lat – 50 zł, 6-10 lat – 65 zł, powyżej 10 lat i dorośli – 80 zł.
Ilość pokoi jest ograniczona. O dostępności będzie decydować data wpłynięcia opłaty warsztatowej.
Opłata za postój kamperów na terenie obiektu 30zł/doba.
Ceny posiłków dla osób nocujących poza ośrodkiem: śniadanie - 15zł, obiad - 25zł, kolacja – 20zł.
Opłata za saunę oraz jacuzzi – należy zapoznać się z cennikiem hotelu.
6. Uczestnicy niepełnoletni przyjeżdżają z własnym opiekunem.
7. Przewidziana jest również wersja kolonijna dla dzieci, którym nie może towarzyszyć własny opiekun.
Zainteresowani dodają do kosztów 120 zł. („dopłata do trybu kolonijnego”) i dołączają do zgłoszenia zgodę
rodziców na pobyt dziecka na warsztatach. Organizator zapewnia wykwalifikowanego opiekuna.
Uprzejmie informujemy, iż w naszej ofercie znajdą się również zajęcia rytmiczne i taneczne dla dzieci, które przyjeżdżają na
warsztaty np. z rodzeństwem, a nie są uczestnikami warsztatów skrzypcowych. Koszt zajęć to 90zł za jedno dziecko.
Rodziców zainteresowanych ofertą prosimy o wypełnienie w formularzu zgłoszeniowym dodatkowej rubryki w tabelce
„dzieci na dodatkową rytmikę i taniec”. Przewidziane są lekcje grupowe dla rodziców.
Rejestracja uczestników w dn. 11.08.19 (niedziela) od godz. 16:00. Niedzielna kolacja o godz. 18:30 a po kolacji spotkanie
organizacyjne. Rozpoczęcie zajęć – 12.08.2019. o godz. 9.00. Koncert finałowy odbędzie się dn. 15.08.2019. o godz. 15:30.
Prosimy o zadeklarowanie swojego uczestnictwa do dnia 06.06.2019r.
Dla uczestników IX SWDS 2019 szczegółowe informacje zostaną przygotowane i rozesłane na przełomie czerwca i lipca
(przydział do grup, repertuar).
Informacje oraz niezbędne formularze IXSWDS dostępne również na stronie:

http://www.smyki.muzyki.edu.pl/

Serdecznie zapraszam w imieniu wszystkich nauczycieli IX SULEJOWSKICH WARSZTATÓW DZIECI SUZUKI.
Andrzej Klemba
Kontakt z organizatorem: tel. 697 53 00 11 smyki.dla.muzyki@gmail.com
* - osoby, które zadeklarują swój pobyt (nocleg i wyżywienie) w pełnym terminie warsztatów.

