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Nowy Sącz, 03.10.2018 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Instytucji Kultury,
Kierownicy kapel ludowych, Instrumentaliści,
Instruktorzy muzyki, Animatorzy kultury
Regionu Krakowiaków Wschodnich i Zachodnich
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - Biuro Organizacyjne w Tarnowie informuje, że
w ramach projektu edukacyjnego pn. MAŁOPOLSKA SZKOŁA TRADYCJI przystępuje do organizacji MUZYCZNYCH
WARSZTATÓW MISTRZOWSKICH,
MISTRZOWSKICH których Gospodarzem dla Regionu Krakowiaków Wschodnich będzie Ośrodek
Kultury w Ryglicach – Filia w Zalasowej natomiast dla Regionu Krakowiaków Zachodnich Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Wiśniowej.
Na Muzyczne Warsztaty Mistrzowskie zapraszamy kierowników kapel ludowych, instrumentalistów ludowych, instruktorów
muzyki – muzykantów z dużym doświadczeniem jak również początkujących, którzy podtrzymują i kultywują tradycje
muzyczne regionu Krakowiaków Wschodnich i Zachodnich.
KRAKOWIAK, SZTAJER, WALCZYK …, to tematy wiodące cyklu 5 spotkań Muzycznych Warsztatów Mistrzowskich,
w których będzie możliwość spotkania się muzykantów regionu krakowskiego oraz zaprezentowania swoich umiejętności
gry na heligonce, skrzypcach, klarnecie, basach, trąbce i wspólnej wymianie doświadczeń. Warsztaty, to także
spotkanie się z Mistrzami Muzykami z regionu Krakowiaków Wschodnich i Zachodnich, którzy podzielą się swoim
doświadczeniem w zakresie techniki gry, doboru repertuaru oraz podstawowymi wiadomościami na temat budowy
tradycyjnych instrumentów muzycznych.
Zajęcia warsztatowe odbędą się w następujących terminach:
● dla muzykantów z regionu Krakowiaków Zachodnich - 27 października 2018r., od godz. 10:00 do 13:00
GOKiS w Wiśniowej)
- spotkanie z MISTRZEM – Tadeuszem DZIEWOŃSKIM – absolwentem Technikum Budowy Instrumentów Lutniczych
w Nowym Targu, PSM I i II Stopnia w Krakowie, pedagogiem, heligonistą.
● dla muzykantów z regionu Krakowiaków Wschodnich - 28 listopada 2018r., od godz. 10:00 do 13:00
(Pałac pod Dębami w Zalasowej)

- spotkanie z MISTRZAMI – Vitaliną i Michałem PASTUCHAMI – absolwentami Wydziału Muzycznego Podkarpackiego
Uniwersytetu w Iwano-Frankowsku, pedagogami, badaczami ludowych tradycji muzycznych w regionie
Krakowiaków Wschodnich, założycielami Szkółki Muzykowania Ludowego w Szczurowej oraz Zespołów
Folklorystycznych na terenie gminy Szczurowa.
Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w zajęciach warsztatowych należy przesłać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 18 października 2018r., e-mailem: b.rompala@mcksokol.pl.
UWAGA!. UDZIAŁ W MUZYCZNYCH WARSZTATACH MISTRZOWSKICH JEST BEZPŁATNY
Bliższych informacji udziela koordynator warsztatów Beata Rompała: tel. (18) 53 40 685, e-mail: b.rompala@mcksokol.pl
Bardzo proszę o spopularyzowanie powyższych warsztatów wśród osób zajmujących się ludowymi tradycjami
muzykowania w Państwa środowisku.
Serdecznie zapraszam,

