II MISTRZOWSKIE WARSZTATY PERKUSYJNE
SANOK 2021
„Technika gry na wybranych instrumentach perkusyjnych
– marimba, wibrafon, kotły”

22 - 23 listopada 2021 r.

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Wandy Kossakowej
w Sanoku wraz z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie serdecznie zapraszają
na II Mistrzowskie Warsztaty Perkusyjne, które odbędą się w PSM I i II stopnia
w Sanoku w dniach 22 – 23 listopada 2021 r.
Tegoroczne warsztaty poprowadzone zostaną w następujących blokach tematycznych:
- Być kotlistą … - praktyka w pigułce.
- Technika perkusyjna – świadomość aparatu gry.
- Instrumenty Afryki, Brazylii i Kuby – poszerzanie kompetencji adeptów sztuki
perkusyjnej.
W ramach Warsztatów odbędą się dwa koncerty „Zagraj z Mistrzem”, podczas
których zaprezentują się uznani i wybitni artyści – perkusiści: Miłosz Pękala,
Piotr Sołkowicz, Piotr Szulc, a także uczniowie wytypowani z pośród uczestników
warsztatów.
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dla nauczycieli, podczas których uczestnicy Warsztatów będą doskonalić swoje
umiejętności, poprowadzą najwyższej klasy pedagodzy, wdrażający innowacyjne idee
w zakresie metodyki nauczania, jak i przedmiotu prowadzonych zajęć.
Tegoroczne Warsztaty poprowadzą:
dr hab. Miłosz Pękala - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Warszawa
dr Piotr Sołkowicz - Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego - Poznań
dr Piotr Szulc - Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego - Poznań

Udział w warsztatach jest bezpłatny zarówno dla uczestników czynnych,
jak i biernych będących uczniami i nauczycielami szkół muzycznych pierwszego
i drugiego stopnia. Istnieje możliwość uczestnictwa w II Mistrzowskich Warsztatach
Perkusyjnych osób niebędących nauczycielami i uczniami szkół muzycznych, którzy
będą mogli wziąć bierny udział we wszystkich wydarzeniach Warsztatów,
po dokonaniu rejestracji.
Wszyscy nauczyciele otrzymają zaświadczenia, a uczniowie pamiątkowe dyplomy
uczestnictwa w Warsztatach.
Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną
do dnia 15.11.2021r. na adres: perkusjasanok@gmail.com (karta

zgłoszeniowa

dostępna na stronie: www.psmsanok.pl)
Prosimy o dostarczenie materiałów nutowych utworów, które uczestnik będzie
wykonywał w ramach lekcji otwartych i warsztatów do dnia 15.11.2021 na adres
mailowy: perkusjasanok@gmail.com
Harmonogram zajęć przesłany zostanie na podane adresy mailowe pedagogów
w dniu 17.11.2021r.
Oryginały oświadczeń RODO należy złożyć przed rozpoczęciem warsztatów
w biurze organizacyjnym.
Informujemy, że Szkoła posiada bardzo dobre zaplecze infrastrukturalne:
sala koncertowa, 2 sale kameralne, sale dydaktyczne do dyspozycji uczestników
Warsztatów, a także bogate instrumentarium perkusyjne.
Dojazd, noclegi i wyżywienie uczestnicy warsztatów organizują i pokrywają
we własnym zakresie.
Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli klas perkusji oraz miłośników
instrumentalistyki perkusyjnej.
Będzie nam bardzo miło gościć Państwa w naszej szkole.
Adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. W. Kossakowej w Sanoku
ul. Podgórze 25
38 - 500 Sanok
Informacje:
Maksymilian Pacześniak 504 300 129

