
IV LETNIE WARSZTATY DZIECI SUZUKI W SULEJOWIE

 odbędą się w dniach 11 – 14 sierpnia 2014 r.

Zajęcia poprowadzą nauczyciele z wieloletnim stażem pracujący metodą Suzuki:

Jarosław Zgiet (skrzypce)
Mirosława Wojturska (skrzypce)
Andrzej Klemba (skrzypce)
Jolanta Kamińska-Krawczewska (wiolonczela)
Urszula Dudek (skrzypce)
Anna Bralewska (skrzypce)

  Warsztaty odbędą się w Ośrodku Wczasowym DRESSO w Sulejowie,  (www.dresso.pl). Opłata za 
udział w warsztatach wyniesie:

1. przy wpłacie do dnia 31.05.14 - 220 zł.,
2. przy wpłacie po dniu 31.05.14 - 250 zł. 

W opłacie zawarta jest kwota wpisowego (100 zł.), która w razie rezygnacji z warsztatów nie 
podlega zwrotowi. Opłata nie zawiera kosztów zakwaterowania i wyżywienia w DRESSO 
wynoszących ok. 60 zł. za os./doba.

Cele Wakacyjnych warsztatów w Sulejowie:

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 irlandzkich korzeni.
4. Integracja dzieci grających na skrzypcach i wiolonczeli.
5. Wzięcie udziału w koncercie na zakończenie warsztatów.

Dla wszystkich dzieci przewidziane są codziennie lekcje grupowe, koncerty solowe oraz czynny udział w 
koncercie na zakończenie warsztatów, a dodatkowo:

● dla dzieci przedkurkowych i kurkowych – zajęcia rytmiczno-taneczne i rytmika.
● dla dzieci z I zeszytu – zajęcia rytmiczno-taneczne, plastyka i czytanie nut.
● dla dzieci z II-V zeszytu – zajęcia rytmiczno-taneczne, plastyka, zespół smyczkowy..
● zajęcia prowadzone metodą Orffa przez Jacka Tarczyńskiego.
● zespoły kameralne dla dzieci odpowiednio zaawansowanych.
● zespół folkowy.

Uprzejmie informujemy, iż w naszej ofercie znajdą się również zajęcia rytmiczne i plastyczne dla dzieci, 
które przyjeżdżają na warsztaty np. z rodzeństwem, a nie są uczestnikami warsztatów. Koszt zajęć to 80 
zł. za jedno dziecko. Rodziców zainteresowanych ofertą prosimy o wypełnienie w formularzu 
zgłoszeniowym dodatkowej sekcji  “dzieci na dodatkową rytmikę”. Przewidziana jest również wersja 
kolonijna dla dzieci, które nie mogą przyjechać z opiekunem. Zainteresowani dodają do kosztów   80 zł 
(“dopłata za tryb kolonijny”) i dołączają do zgłoszenia zgodę rodziców na pobyt dziecka na warsztatach 
(druk w załącznikach).
Przewidziane są lekcje grupowe dla rodziców (opiekunów).
Rejestracja w Ośrodku Wczasowym DRESSO  dn. 10.08.14  od godz. 17.00. 
Rozpoczęcie zajęć 11 sierpnia 2014 o godz. 09.00.
Prosimy o zadeklarowanie swojego uczestnictwa do dnia 15  czerwca  2014 r.
Dla uczestników LWDS w Sulejowie, do końca czerwca zostaną przygotowane i rozesłane szczegółowe 
informacje (przydział do grup, repertuar, plan imprezy itp.) 

Kontakt:
Anna Bralewska, tel. 508 364 917                        suzuki.sulejow@gmail.com
Andrzej Klemba, tel. 697 530 011

http://www.dresso.pl/

