Tarnów, 4 listopada 2016 r.

Centrum Sztuki Mościce zaprasza serdecznie do współpracy przy projekcie edukacyjnym „Gramy w nuty”.
Projekt skierowany jest do rodzin a szczególnie do dzieci - przyszłych melomanów w wieku 6-12
lat. Jest po to, by dobrze rozpocząć dziecięcą przygodę z muzyką klasyczną. Proponujemy formę
koncertu/warsztatu, który odbywać się będzie w wybranych miejscowościach regionu, w Gminnych
Ośrodkach Kultury. Wierzymy, że: dobrze przygotowany program pod względem wartości edukacyjnych
i muzycznych, odpowiednia aranżacja wnętrza, obowiązek koncertowego stroju i zachowania w sali
koncertowej, bliskość artystów z publicznością (dzieci siedzące na poduszkach zaraz przy wykonawcach),
wykorzystanie materiałów dydaktycznych i dialog artystów z publicznością, będzie impulsem do
odkrywania tej dziedziny sztuki.
Program edukacji muzycznej szkół podstawowych jest mocno ograniczony i nie daje możliwości
przygotowania młodego człowieka do odbioru i rozumienia dobrych dźwięków. Nie uczy także oceny
muzyki i nie umożliwia bywania na koncertach. Zapracowani rodzice nie zawsze mają czas na
prowadzenie edukacji uzupełniającej. Proponowany program wychodzi naprzeciw i ułatwia dostęp do
muzyki klasycznej odpowiednio dla dzieci przygotowanej.
„Gramy w nuty” to lekkie w formie a bogate w treści spotkanie z profesjonalnymi muzykami, którzy prócz
gry będą opowiadać. Przedstawione zostaną znane utwory, od klasyki do współczesnej muzyki, będącej
ścieżką dźwiękową bajek. Dzięki temu, młodzi odbiorcy w pełni będą mogli zrozumieć możliwości, jakie
niesie ze sobą muzyka, która nie tylko towarzyszy nam w salach koncertowych, ale także jest stałym,
ważnym elementem życia codziennego. Rodzice będą poproszeni o zadbanie o odpowiedni strój
adekwatny dla publiczności koncertowej, a dzieci otrzymają programy koncertowe w formie zagadek,
malowanek, krzyżówek.

Spotkanie koncertowe podzielone zostanie na trzy bloki tematyczne.
1. Przedstawienie instrumentów, możliwości wydobycia dźwięków oraz zasady działania w zespole
przeplatane fragmentami utworów o różnym charakterze (muzyka ludowa, tradycyjna muzyka
irlandzka oraz argentyńska).
2. Muzyczna podróż po całym świecie (od muzyki francuskiej, przez hiszpańską po amerykańską
muzykę filmową z ulubionych bajek), w której aktywnie będą brały udział również dzieci –

wspólne granie. Tę część prezentacji zakończy nauka i wspólne wykonanie tradycyjnej polskiej
melodii ludowej – Artyści z dziećmi.
3. „Prawdziwy” koncert – poprzedzony słowem wyjaśniającym zasady zachowania melomana,
szacunku dla wykonawcy, anturażu koncertowego, specjalnego ubioru, czy sposobów wyrażania
aprobaty dla wykonawcy.
Do projektu „Gramy w nuty” organizator Centrum Sztuki Moscice zaangażował profesjonalnych
muzyków, absolwentów Akademii Muzycznych, na co dzień prowadzących aktywną działalność
koncertową. Są to: akordeonista Paweł Kusion oraz Kwartet smyczkowy Con Affetto, posiadający
doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi oraz prowadzeniu projektów i koncertów o charakterze
edukacyjnym.
Gminny Ośrodek Kultury – partner projektu, ze swojej strony winien zapewnić salę z wyposażeniem
oświetleniowym i akustycznym, dystrybucję materiałów promocyjnych, skuteczną promocję wydarzenia
oraz sprzedaż biletów (w symbolicznej cenie 10 zł).
Ufamy, że wspólna realizacja projektu przyczyni się do promocji Państwa bieżącej działalności
edukacyjno-kulturalnej i stanowić będzie ciekawą propozycję spędzania wolnego czasu dla młodszych
i starszych mieszkańców Państwa gminy.
Osoba do kontaktu w realizacji programu Gramy w Nuty jest Maja Krawiec tel. 14 6334603
Email m.krawiec@csm.tarnow.pl

