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III Ogólnopolskie Warsztaty
Kameralne Suzuki
“ Mała Japonia”
16 - 18 erwca 2017 “Dojo - Stara Wieś”
Zapraszamy wszyﬆkich Pańﬆwa
w muzyną podróż
do Japonii.

Ośrodek “Dojo”
Jedyne i niepowtaalne miejsce w tej ęści Europy, pesiąknięte kulturą
dalekiego wschodu i atmosferą rodzinnego kraju Shinichi Suzuki, w dniach
16 - 18 erwca będzie rozbmiewało muzyką skypcową na III
Warsztatach Kameralnych Suzuki.
W tym roku obok tradycyjnych zajęć grupowych i lekcji indywidualnych
dzieci będą miały okazję wółpracować z Orkieﬆrą złożoną z
zawodowych muzyków, z którą będą ćwiyć i wykonywać utwory
barokowe, a ﬆarsi uniowie będą mieli niepowtaalną okazję popracować
jako soliści nad wykonaniem i interpretacją konceów skypcowych A.
Vivaldiego lub J.S.Bacha.
Waniali treney - Anna Podhajska, Griet Wytynck, Cedric Allard będą
pracowali z dziećmi podas zajęć grupowych nad utworami z repeuaru
Suzuki, ale pede wszyﬆkim nad utworami dodatkowymi o charaktee
kameralnym. Każda z grup będzie miała swój utwór wielogłosowy, który
zaprezentuje na koncercie ﬁnałowym.
Podas tegoronych warsztatów dla dzieci pygotowaliśmy wiele innych
atrakcji tj. trening-wykład o karate, projekcje ﬁlmów o muzyce, prezentację
inﬆrumentów japońskich oraz zajęcia kaligraﬁi japońskiej.
Mamy nadzieję, że wólny muzyny weekend będzie dla dzieci źródłem
nauki, radości, a Pańﬆwu doﬆary wiele niezapomnianych wrażeń,
satysfakcji oraz twórej iniracji do dalszej pracy.

Warsztaty kameralne Suzuki
Kameraliﬆyka jeﬆ wyjątkową formą prezentowania muzyki, wymagającą
od wykonawcy nie tylko rawnej umiejętności grania na inﬆrumencie, ale
również wółpracy z innymi grającymi w osób harmonijny i zgodny.
Rozwija zdolność koncentracji na kilku elementach równoeśnie. Muzyk,
obok kontrolowania prawidłowo wykonywanej swojej paii, musi
nieuﬆannie śledzić i słuchać grających inne głosy kolegów i wprawnie się
dopasować z wykonywaniem swojego linii melodynej. Ponadto wólne
granie doﬆara mnóﬆwo radości i satysfakcji młodym skypkom, któy
odkrywają nowe bmienia utworów do tej pory wykonywanych
jednogłosowo, ewentualnie z towayszeniem foepianu, co jeﬆ
znakomitym pygotowaniem do grania w orkieﬆe.

Pobyt w Ośrodku “Dojo - Stara Wieś”
www.dojoﬆarawies.com

Domki japońskie
Na terenie Centrum znajduje się 16 domków noclegowych o wysokim
ﬆandardzie. Zgodnie z japońską kulturą zapewniają one gościom wygodę,
ciszę, dużą dyskrecję oraz bliskość pyrody. W każdym domku typu
Standard, których jeﬆ 13, goście mają do dyozycji ty sypialnie
dwuosobowe i jeden pokój jednoosobowy, pokój dzienny z tarasem, aneks
kuchenny, ty łazienki. Do dyozycji gości parking bezpłatny, basen oraz
sauna.
Okolica malownia py parku krajobrazowym. Doskonałe miejsce na
acery po lesie oraz wycieki rowerowe.

Cennik: Jedna noc dla jednej osoby - 100zł (dzieci do lat 3 bez opłaty).

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu - 13zł osoba
Obiad (dwa dania, deser + kawa) - 25zł osoba
Kolacja w formie bufetu - 12 zł osoba
Dzieci do 6 roku życia 50% zniżki na każdy posiłek, dzieci do 3 roku życia
bez opłat.
W pypadku ﬆarszych dzieci możliwość pyjazdu bez rodziców, z
weśniej wyznaonym opiekunem.
Możliwość wykupienia tylko obiadów.
Reﬆauracja serwuje dania kuchni tradycyjnej.
Domy ﬆandardowo wyposażone są w ecjaliﬆyne japońskie materace do
ania - futony, łąe internetowe, kominek, lodówkę.

Zajęcia podas warsztatów
W tym roku dzieci będą pracowały w terech grupach o różnych
poziomach zaawansowania.
Grupa 1 - dzieci od I Menueta (I książka) do Long, long Ago (II książka)
Grupa 2 - dzieci od Walca J.Brahmsa (II książka) do Menueta Boccheriniego
Grupa 3 - dzieci grające III książkę
Grupa 4 - dzieci od IV książki wzwyż
Próby solo z orkieﬆrą są peznaone dla dzieci grających rawnie
koncey A. Vivaldiego w momencie zapisywania się na warsztaty.
Lekcje indywidualne dotyą dzieci z poziomu od III książki wzwyż.
Rejeﬆracja dla wszyﬆkich ueﬆników i zameldowanie do ośrodka
rozponie się w piątek 16-go od godziny 14.00 - 21.00.

W piątek zajęcia odbywają się TYLKO dla dzieci z Grupy 4 grających solo
koncey z orkieﬆrą.
W sobotę zajęcia dla wszyﬆkich grup rozpoynają się o godzinie 9.30
ocjalnym powitaniem i otwarciem warsztatów. Zakońenie warsztatów
pewidujemy na godzinę 16:00 w niedzielę.
Pygotowaliśmy dla Pańﬆwa dzieci dwie opcje ueﬆnictwa.

Opcja I
Dzieci w grupach 1 i 2 w ramach warsztatów mają pewidziane:
• zajęcia grupowe muzyne
• zajęcia kaligraﬁi
• zajęcia trening/wykład - karate
• prezentacja japońskich inﬆrumentów muzynych
• w ramach zajęć muzynych nauka dodatkowego repeuaru muzyki
kameralnej
• projekcja ﬁlmu o muzyce (dla dzieci)
• ueﬆnictwo ynne w koncercie końcowym
Koszt zajęć: 240 zł

Opcja II
Dzieci w grupach od III książki wzwyż:
• zajęcia grupowe muzyne
• lekcja indywidualna
• zajęcia kaligraﬁi
• zajęcia trening/wykład - karate

• prezentacja japońskich inﬆrumentów muzynych
• w ramach zajęć muzynych nauka dodatkowego repeuaru muzyki
kameralnej
• projekcja ﬁlmu o muzyce (dla dzieci)
• ueﬆnictwo ynne w koncercie końcowym
• dla dzieci grających koncey SOLO (dzieci z grupy 4) - próba z orkieﬆrą w
charaktee soliﬆy.
Koszt zajęć: 270 zł

Zapraszamy wszyﬆkich do peżycia z nami tej wyjątkowej
pygody.
Magda i Marcin Türschmid
www.suzukikrakow.pl
tel. 504173887 magda.violin@wp.pl

