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II Ogólnopolski Konkurs
Młodego Skrzypka Archetti
Aby zostać wirtuozem skrzypiec, trzeba ćwiczyć od najmłodszych lat,
codziennie szlifować swój muzyczny kunszt pod okiem najlepszych
nauczycieli i oczywiście oswajać się z występami na wielkiej scenie.
Doskonałą okazją do tego ostatniego może być II Ogólnopolski
Konkurs Młodego Skrzypka Archetti. Już od 25 do 27 kwietnia,
na deskach Sali Koncertowej OKMJ Archetti, najzdolniejsi nastoletni
adepci gry na skrzypcach będą prezentować swoje umiejętności,
walcząc jednocześnie o uznanie jury. Nowatorska formuła konkursu
obejmuje nie tylko przesłuchania, ale także pracę z orkiestrą
i uczestnictwo w wyjątkowych warsztatach muzycznych.
.
O tym, do kogo traﬁ tytuł najlepszego skrzypka i główna nagroda
w postaci skrzypiec lutniczych z pracowni Michała Różaka, zdecyduje
komisja konkursowa. W jej skład wejdą osobistości sceny muzycznej,
laureaci prestiżowych konkursów, wybitni pedagodzy uczelni
muzycznych, jurorzy w uznanych konkursach:prof. AM dr hab. Łukasz
Błaszczyk, prof. AM dr hab. Robert Kabara oraz wybitna skrzypaczka
i pedagog Agata Szymczewska.
.

Wydarzeniem towarzyszącym będzie zaplanowany na 26 kwietnia
na godz. 19:00 Koncert OKMJ Archetti, w którym solistami będą
znakomici skrzypkowie Agata Szymczewska i Szymon Krzeszowiec.
27 kwietnia odbędzie się uroczysty Koncert Laureatów.
.
Honorowy patronat nad konkursem objął:
.
Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski
.
oraz Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert.
.
Na przesłuchania konkursowe oraz Koncert Laureatów – wstęp wolny.
Na koncert 26 kwietnia – bezpłatne wejściówki do pobrania w Archetti.

KONCERT ARCHETTI
POD BATUTĄ MACIEJA TOMASIEWICZA

Podczas swojego ostatniego koncertu Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna uraczyła zgromadzoną w sali
koncertowej publiczność wspaniałymi wykonaniami utworów z repertuaru najznamienitszych włoskich
kompozytorów muzyki klasycznej
.
10 marca ze sceny rozbrzmiały: 3 Suita z dawnych tańców i arii na lutnię Ottorino Respighiego, Intermezzo
z opery Rycerskość wieśniacza autorstwa Pietro Mascagniego, Sinfonia G-dur RV 146 Antonio Vivaldiego
oraz kompozycja Chryzantemy Giacomo Pucciniego. Podczas koncertu nie zabrakło także polskiego akcentu.
W ramach współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym oraz realizacji programu TUTTI.pl, publiczność
miała okazję wysłuchać Arii i Perpetuum mobile Jana Krenza. Wykonania orkiestry Archetti pod batutą Macieja
Tomasiewicza szturmem zdobyły serca publiczności, o czym mogą świadczyć gromkie brawa, jakimi pod koniec
koncertu zostali nagrodzeni muzycy.

VIII ARTYSTYCZNY
FESTIWAL PRZEDSZKOLNY
„MUZYKĄ MALOWANE”
Dzieci mają w sobie niezwykłą wrażliwość na piękno i sztukę,
a także pełne są artystycznej ekspresji. Jak maluchy mogą dać
ujście swoim twórczym pasjom? Na przykład uczestnicząc
w VIII Artystycznym Festiwalu Przedszkolnym „Muzyką
Malowane”, organizowanym przez Orkiestrę Kameralną
Miasta Jaworzna Archetti i Przedszkole Miejskie nr 19
w Jaworznie. Rozpoczął się on 18 i potrwa do 23 marca.
Przedszkolaki, podzielone na dwie grupy wiekowe,
mają możliwość udziału w konkursach: plastycznym,
recytatorskim, tanecznym, muzycznym i teatralnym.
W festiwalu uczestniczy blisko 500 dzieci z terenu Polski południowej. Mocno liczymy na to, że ta edycja, podobnie jak
wszystkie poprzednie, przyniesie nam wiele artystycznych zachwytów i wzruszeń, a także dostarczy dużej dawki pozytywnych
emocji! Serdecznie zapraszamy na przesłuchania konkursowe oraz Koncert Laureatów.

.

Szczegóły na www.centrumkultury.jaworzno.pl

CYKL PRZEDSTAWIEŃ TEATRALNYCH

GRUPY O! TEATR

Najmłodsi mają na sztukę wielkie zapotrzebowanie, a szczególnie
gustują w przedstawieniach teatralnych, które pobudzają
ich wyobraźnię i na moment pozwalają przenieść się do zupełnie
innego, bajkowego świata. Do wszystkich Małych Koneserów sztuki
teatralnej adresujemy nasz cykl comiesięcznych spektakli,
wystawianych przez Grupę O! Teatr. Aktorzy przenoszą na sceniczne
deski zarówno klasyki literatury dziecięcej — np. powieść Janusza
Korczaka Król Maciuś Pierwszy, jak i historie mniej znanych
bohaterów, takich jak choćby Gajowy Chrobotek autorstwa Vaclava
Ćtvrtek'a, który mieliśmy okazję zobaczyć 17 marca w Centrum
Kultury Archetti w Jeleniu

.

Podczas kwietniowej odsłony cyklu, 7 kwietnia o 17:00, Grupa O! Teatr wystawi przedstawienie na kanwie wierszy Juliana
Tuwima i Jana Brzechwy pt. Wyprawa Pana Maluśkiewicza. Gwarantujemy znakomitą zabawę dla małych i tych odrobinę
starszych widzów!

Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym cyklu muzycznych audycji dla przedszkoli.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych najmłodszych słuchaczy i ich wychowawców, wzbogacamy formułę
organizacji audycji muzycznych o audycje wyjazdowe.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W ARCHETTI

Dla dużego i małego, w Archetti mamy coś dla każdego! Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą zajęć, warsztatów
i wydarzeń artystycznych, organizowanych w naszej placówce. Przygotowaliśmy wiele ciekawych propozycji, adresowanych
do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Gorąco zachęcamy do udziału w nich i rozwijania swoich twórczych
zainteresowań w każdym wieku!
ZAJĘCIA DLA DZIECI
Poniedziałek, środa
-zajęcia grupy musicalowej
-zajęcia indywidualne z tańca nowoczesnego
-plastyka sensoryczna dla dzieci 7 - 12 lat
-próby zespołu wokalnego
-zajęcia grupy tanecznej Aplauz I i II
-nauka gry na keybordzie
-indywidualne lekcje śpiewu i emisji głosu
-zajęcia teatralne 7-12 lat
Wtorek, czwartek
-klub bajki 4-6 lat
-zajęcia taneczne 4 - 6 lat
-gry i zabawy dydaktyczne
-plastyka 4 - 5 lat
-rytmika, śpiew 4-6 lat
-klub ekologa 4-6 lat
-próby zespołu Jaworowe Ludki

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH
Poniedziałek
-próby zespołu Jawor - zespół śpiewa
piosenki o szerokorozumianej tematyce folklorystycznej
oraz popularne
Poniedziałek, środa
-aerobik dla pań
-klub fotograﬁczny
Wtorek, czwartek
-gimnastyka dla pań 50+
Środa
-klub muzyczny
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