Z espó ł Sz kó ł Muz ycznych w S i ed lcach
o ra z Cent rum Edu ka cji A rtyst ycz nej
zapraszają na
seminarium dla chórmistrzów szkół muzycznych I i II stopnia
PERSPEKTYWY CHÓRALNE
21 listopada 2015 r., godz. 9:30 – 16:00
ZSM w Siedlcach ul. Podlaska 14
KIEROWNIK NAUKOWY i ORGANIZACYJNY SEMINARIUM: dr hab. ks. Michał Roman Szulik

ZAGADNIENIA SEMINARIUM (w godz. 9.30 – 16.00):
prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska - Ocena wykonania chóralnego - kilka uwag jurora
mgr Paweł Sulej - Szanse wspierania rozwoju chóralistyki w zreformowanej szkole muzycznej
mgr Zdzisław Ohar - Propozycje repertuarowe dla chórów dziecięcych
dr hab. ks. Michał Roman Szulik - Cechy dobrej próby chóralnej
mgr Ewa Domagała - Metodyka pracy z zespołem dziecięcym - warsztaty
WYKŁADOWCY:
prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska - chórmistrz i pedagog, wicedyrektor d.s. artystycznych
ZPSM nr 1 w Warszawie, prof. zw. na Wydziale Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy, juror
konkursów chóralnych.
mgr Paweł Sulej - wicedyrektor ds. dydaktycznych ZSM w Siedlcach, pedagog, akordeonista,
laureat wielu prestiżowych konkursów o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej.
mgr Zdzisław Ohar - pedagog, założyciel i dyrygent chóru lubelskiego "La Musica", jednego
z najlepszych chórów szkół ogólnokształcących w Polsce.
mgr Ewa Domagała - chórmistrz, pedagog emisji głosu, dyrygentka Chóru Dziewczęcego
Katedralnej Szkoły Chóralnej w Poznaniu.
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d.s. artystycznych ZSM w Siedlcach, prof. ndzw. w Katedrze Sztuki UPH w Siedlcach.

INFORMACJE DODATKOWE
1.

Osoby biorące udział w Seminarium otrzymają zaświadczenie.

2. Opłata dla uczestników Seminarium wynosi 30 zł.
3. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz obiad i poczęstunek (kawa, herbata,
słodycze).
4. W ramach "giełdy repertuarowej" chórmistrzowie przesyłają partyturę jednego utworu
o szczególnych walorach artystycznych i edukacyjnych na chór dziecięcy.
5. Zgłoszenia wraz z wpłatą za udział oraz kopią partytury utworu prosimy przesyłać do
16 listopada 2015 r. mailem na adres: szulik@zsmsiedlce.pl lub pocztą na adres:
ZSM w Siedlcach, ul. Podlaska 14, 08-101 Siedlce.
6. Opłaty prosimy przesyłać na konto Stowarzyszenia z dopiskiem „Seminarium”:
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ZSM w Siedlcach
ul. Podlaska 14, 08-101 Siedlce
45 2030 0045 1110 0000 0045 4710
KONTAKT
Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach
ul. Podlaska 14, 08-101 Siedlce
tel. (025) 6436809, fax. (025) 6327410
e-mail: zsmsiedlce@wp.pl
strona internetowa: www.zsmsiedlce.pl
Kierownik naukowy i organizacyjny Seminarium:
ks. Michał R. Szulik, tel. 506046646
e-mail: szulik@zsmsiedlce.pl

INFORMACJE W SKRÓCIE
Termin: 21 listopada 2015, godz. 9:30 – 16:00
Miejsce: ZSM ul. Podlaska 14, 08-101 Siedlce
Termin nadsyłania zgłoszeń, opłat i kopii partytury utworu chóralnego: 16 listopada 2015
Wpisowe: 30 zł
Numer konta: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ZSM w Siedlcach
ul. Podlaska 14, 08-101 Siedlce
45 2030 0045 1110 0000 0045 4710
Kontakt: ks. Michał R. Szulik, tel. 506046646, e-mail: szulik@zsmsiedlce.pl

