REGULAMIN
Warsztatów Chóralno-Wokalnych
„MATKA W PIEŚNI SAKRALNEJ I ŚWIECKIEJ”
(projekt Perły Orfeusza)
28 – 29 maja 2022 r.
I.

INFORMACJE OGÓLNE

Cele warsztatów
•
•
•
•

doskonalenie techniki emisji głosu
praca nad tekstem pod kątem poprawności artykulacyjnej
praca w zespole chóralnym (śpiewanie na głosy)
praca nad interpretacją utworów chóralnych i solowych

Termin warsztatów: 28 – 29 maja 2022 r.
Miejsce warsztatów: I Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia „Orfeusz” w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1
Miejsce koncertu powarsztatowego: Klub Seniora „Wisełka” w Górze Kalwarii, ul. Pijarska 40
Instruktorzy:
- mgr Tadeusz Czechak – zajęcia chóralne, śpiew wielogłosowy
- mgr Mateusz Myrlak – zajęcia wokalne, śpiew solowy, emisja głosu
- mgr Maciej Morgun – akompaniament fortepianowy, korepetytor solistów
Wymiar czasowy: warsztaty:
w dniu 28.05.2022 godz. 9.30 – 18.00
`

w dniu 29.05.2022 godz. 10.00 – 14.00
koncert:
29.05.2022 godz. 17.00

Liczba uczestników: do 25 osób
Wiek uczestników: od 12. roku życia
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Uczestnicy proszeni są o wniesienie darowizny na cele statutowe na konto organizatora – Fundacji Promocji
i Edukacji Artystycznej PROMOTUS, w następującej wysokości:
150 zł
uczestnictwo z wliczonym obiadem w pierwszym dniu warsztatów
130 zł
uczestnictwo bez obiadu
100 zł (z obiadem) lub 80 zł (bez obiadu)
uczestnicy zgłoszeni grupowo (minimum grupa 5-osobowa),
uczniowie i absolwenci I Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia „Orfeusz” oraz aktualni uczniowie Studia
Muzyczno-Wokalnego „Orfeusz”

-

Zapisy:
- e-mailem: promotus@wp.pl
- internet: www.promotus.pl

II. Warunki uczestnictwa:
1. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnika oraz wniesienie darowizny do dnia 20.05.2022
r. włącznie.
2. osoby, które zostaną wpisane na listę uczestników zostaną o tym niezwłocznie poinformowane telefonicznie
lub e-mailem najpóźniej do dnia 24.05.2022 r.
3. W przypadku zbyt dużej liczby uczestników o przyjęciu na warsztaty zadecyduje data nadesłania zgłoszenia
i wniesienia opłaty.
4. Opłata za warsztaty obejmuje wyłącznie zajęcia wokalne i chóralne oraz zajęcia z akompaniatorem.
Uczestnikom warsztatów nie zapewniamy transportu i noclegów na terenie Góry Kalwarii, jednakże możemy
pośredniczyć w zorganizowaniu takich noclegów.
Dane kontaktowe:
Fundacja PiEA „Promotus” - Biuro Organizacyjne „Perły Orfeusza”
ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria, tel. 0 502 522 490.
e-mail: promotus@wp.pl;
www.promotus.pl;
Konto: 81 8003 0003 2001 0000 9511 0001
Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii

2

