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UWAGA! Og³oszenie!
DZIEÑ OTWARTY Fundacji Czas na Muzykê: 11 wrze¶nia!
http://imgur.com/klYMSCz
Przyjd¼ do nas, poznaj naszych nauczycieli, skorzystaj z naszej sali prób, nagraj siebie w studio, ogl±daj retransmisjê
konkursu Czas na Ciebie. To tylko niektóre atrakcje, które dla Ciebie przygotowali¶my. Tego dnia bêdziesz móg³ zobaczyæ
jak wygl±da próba zespo³u COLLAGE polskiej legendy rocka progresywnego i uczestniczyæ w projekcji dokumentu
muzycznego w studiu DREAMSOUND.
Ca³y dzieñ bêdziemy dla Ciebie!
PLAN DNIA:
11:00 otwarcie drzwi, zapisy na lekcje
12:30 warsztaty muzyczne dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej (prowadzi Beata Osytek)
a) zajêcia z rytmiki dla najm³odszych
b) podstawy emisji g³osu
c) æwiczenia dykcyjne i artykulacyjne
d) wspólna praca nad piosenk±
13:30 prezentacja studia nagrañ Fundacji Czas na Muzykê
a) praca z mikrofonem i s³uchawkami
b) mo¿liwo¶æ nagrania swojego g³osu pami±tkowe nagranie dla ka¿dego!
17:00 przedstawienie nauczycieli, zapisy na lekcje
18:00 wstêp do kursu z home recordingu domowe studio nagrañ (prowadzi Konrad Wantrych ze wsparciem firmy
AudioTech)
18:30 próba zespo³u Collage polskiej legendy rocka progresywnego
19:00 projekcja dokumentu muzycznego w studiu DreamSound
Chcesz przyj¶æ? Po prostu wpadnij do nas! Potwierd¼ swoje przybycie przesy³aj±c maila ze swoim imieniem i
nazwiskiem na sekretariat@czasnamuzyke.pl*.
* Wys³anie maila nie jest warunkiem uczestnictwa w dniach otwartych! Zg³aszaj±c siê mailowo pomagasz nam
przygotowaæ siê pod okre¶lon± liczbê osób 11 wrze¶nia.

KIM JESTE¦MY?
Fundacja Czas na Muzykê jest nowym miejscem spotkañ z muzyk±. Bez limitu wieku oraz do¶wiadczenia
muzycznego. Dla najm³odszych i dla tych starszych. Dla nie¶mia³ych, pocz±tkuj±cych i zdecydowanych. Dla tych, którzy
przerwali naukê muzyki, ale nie mog± zapomnieæ o muzycznych marzeniach. Dla osób, które stoj± przed wyborem
pierwszego instrumentu.
W CZYM CI POMO¯EMY?
Pozwolimy Ci nawi±zaæ bezcenne znajomo¶ci z lud¼mi z bran¿y muzycznej. Razem bêdziemy rozmawiaæ o muzyce i o
p³yn±cych z niej mo¿liwo¶ciach. Zadbamy o mo¿liwo¶æ rozwoju twojej osobowo¶ci i ochronê indywidualnej wra¿liwo¶ci
muzycznej. Czekaj± na ciebie ¶wietnie wyposa¿one sale do nauki gry, profesjonalne studio nagrañ i przyja¼ni
nauczyciele znani muzycy. Nie dzielimy muzyki na gatunki i style, nie faworyzujemy ¿adnego instrumentu. Czas na
Muzykê to przestrzeñ muzyczna otwarta dla wszystkich.
Ucz± u nas:
Pawe³ Pañta (Cz³onek zespo³u W³odka Pawlika, zdobywca nagrody Grammy) kontrabas, gitara basowa
Julia Chmielnik emisja g³osu, ¶piew klasyczny i rozrywkowy
Dariusz Henczel (Oddzia³ Zamkniêty) perkusja
Miros³aw Gil (Collage) - producent muzyczny, realizator d¼wiêku
Piotr ¦wierzbiñski - gitara
Tomasz Go³êbiowski instrumenty perkusyjne
Konrad Wantrych fortepian, instrumenty klawiszowe
Satomi Yasutaniya skrzypce
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Beata Osytek rytmika, emisja g³osu, ¶piew rozrywkowy
Ma³gorzata Ko¶cielniak warsztaty radiowe
Adam Dobrzyñski warsztaty radiowe
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