Masz ochotę na zimowy tydzień pełen muzyki? Czy chcesz poczuć radość z występowania,
popracować nad warsztatem i swoim programem? A może lubisz wspólnie tworzyć muzykę i
uwalniać swoją kreatywność? W takim razie przyjedź do nas do malowniczego Karpacza, aby
Twoje ferie były szczególne i spędź je ze wzajemnie inspirującymi i motywującymi się
uczestnikami i profesjonalnymi artystami.
Termin:
Miejsce:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Transport:
Wiek uczestników:
Organizator:
Cena:

05.02 – 11.02.2022
Karpacz
Ośrodek Reda, ul. Bystra 1, 58-540 Karpacz
4 posiłki dziennie (w tym podwieczorek)
dojazd własny
od 7 do 15lat
MSK Akademie, Anna Kosiorek
2250zł

Program:
Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne to 6-dniowy kurs dla początkujących i zaawansowanych
instrumentalistów: pianistów, skrzypków, wiolonczelistów, gitarzystów, altowiolistów i
perkusistów, którzy pod okiem wybitnych i n co dzień koncertujących pedagogów ze świata
muzyki będą szkolić swoje umiejętności dzień po dniu. przez 4 lekcje indywidualne po 45min,
dzień po dniu. W czasie kursu każdy uczestnik ma zagwarantowane 4 lekcje indywidualne, pracę
z pianistą i możliwość codziennych pełnych humoru i pozytywnej atmosfery popisów. W
przedostatni dzień pobytu odbędzie się koncert finałowy i dyskotekowa zabawa. Warsztaty te
są wyjątkowe, ponieważ mają charakter rekreacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawują
wykwalifikowani wychowawcy i trenerzy sportu. Uczestnicy mają określony plan dnia, w którym
wplecione są m.in. takie zajęcia jak Voice Band (grupa wokalna), fitness, joga, grupowy jogging
z trenerem, wędrówki, taniec, bitwa na śnieżki i wiele innych atrakcji.
Uczestnik nie tylko rozwija się instrumentalnie, ale także poprzez zabawę i dodatkowe zajęcia
integruje się z innymi uczestnikami, uwalnia swoją kreatywność jak i wspólnie muzykuje. Podczas
kursu odbędą się dwa,,wykłado-treningi” uświadamiające już od najmłodszych lat, co to jest
trema sceniczna, jak się z nią obejść i jak w jej towarzystwie występować przed publicznością
będąc nadal wiernym swoich umiejętności. Dzieci zdobędą wiarę w swoje możliwości, będą
doceniały się nawzajem i na pewno zainspirują się innymi uczestnikami, którzy również pracują
nad kształtowaniem swojego rozwoju.
Tym programem wpływamy na rozwój dziecka wielopłaszczyznowo i otwieramy mu horyzont.
Uczestnik po lekcji instrumentalnej lub wokalnej ma 1h czasu na przerobienie porad nauczyciela,
a potem w planie ma np. grupowe zajęcia tańca.

Miejsce:
Zajęcia odbywają się w Ośrodku Reda w Karpaczu. Zajęcia sportowe i integracyjne mają miejsce
w salkach gimnastycznych i w świetlicach również na miejscu. Przy sprzyjającej dużo czasu
spędzimy wspólnie na powietrzu.

Zakwaterowanie i wyżywienie:
Zakwaterowanie w pokojach z łazienkami (pokoje 3, 4, 5-osobowych). Ośrodek otoczony jest
zielonym terenem 3ha z boiskami, są stoły do tenisa stołowego, piłkarzyki.
4 zbilansowane, zdrowe i świeże posiłki dziennie. Bufet jest urozmaicony i oferuje szeroki wybór
dań. Dostosowujemy się z jadłospisem do nietolerancji pokarmowych i diet uczestnika.
Pierwszym posiłkiem będzie obiad dn. 05 lutego a ostatnim śniadanie 11 lutego.

Pedagodzy, opiekunowie i trenerzy:
Nasza kadra składa się z wybitnych i wykształconych muzyków i wokalistów, nauczycieli muzyki,
których pasją jest nauczanie. Kadrę można poznać na naszej stronie internetowej:
www.mskakademie.de . Zajęcia sportowe, rekreacyjne i integracyjne prowadzone są przez
trenerów sportu. Opiekę nad uczestnikami sprawują wykwalifikowani i empatyczni wychowawcy.

Transport:
Dojazd własny.

Oferta:
• 7 dni / 6 nocy
• Pyszne pełne wyżywienie
• 4 lekcje po 45min + praca z pianistą + grupowe zajęcia muzyczne
• Zajęcia taneczne
• Warsztaty występowania na scenie
• Dodatkowe zajęcia wieczorowe
• Materiały do nauki po obozie
• Troskliwa wszechstronna kadra
• Wyszkoleni muzycy, nauczyciele muzyki, wokaliści
• Program rekreacyjny ,,outdoor”
• Tenis stołowy, piłka nożna, zumba, joga, fitness
• Program wieczorny: Sing-Star, gry, sport, jam&music session
• Koszulka obozowa – koszulka
• Zdjęcia obozowe i zwiastuny wideo obozowe

Dodatkowe informacje i warunki uczestnictwa:
Uczestnicy na zajęciach grupowych podzieleni są według grup wiekowych (7-11 lat) i (11-15 lat).
Preferowane połączenie przyjaciół lub rodzeństwa jest oczywiście możliwe, prosimy o taką
informację w ,,uwagach” przy wypełnianiu elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który
dostępny jest na naszej na stronie internetowej.
Całkowity koszt uczestnictwa Międzynarodowych Warsztatach Muzycznych wynosi 2250zł.
Elektroniczny formularz zgłoszeniowy należy wypełnić poprzez stronę internetową:
www.mskakademie.de

Po otrzymaniu potwierdzenia (telefonicznie lub e-mailem) należy dokonać niezwłocznie wpłaty
zaliczki w kwocie 800 zł.
Zakwalifikowanie uczestnika do udziału następuje w dniu zaksięgowania wpłaty zaliczki.
W razie rezygnacji uczestnika, organizator nie zwraca wpłaconej zaliczki. Dane do przelewu
otrzymacie Państwo w wiadomości E-mail po wysłaniu karty zgłoszenia.
Przypominamy o zabraniu ze sobą nut, nut akompaniamentów, pulpitu.

