Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
Katedra Pedagogiki Muzyki
Specjalność Rytmika
organizuje

Dzień Otwarty Specjalności Rytmika

ZAPROSZENIE

Informujemy iż Dzień Otwarty Specjalności Rytmika odbędzie się 18 kwietnia
(środa) 2018 roku. Impreza przeznaczona jest dla nauczycieli i uczniów Wydziałów Rytmiki
Państwowych Szkół Muzycznych II stopnia oraz Ogólnokształcących Szkół Muzycznych,
a także wszystkich osób zainteresowanych metodą rytmiki Emila Jaques-Dalcroze’a. Dzień
Otwarty kierowany jest szczególnie do tych osób, które planują podjęcie decyzji odnośnie
wyboru kierunku studiów. Udział w zajęciach otwartych oraz czynne uczestnictwo
w warsztatach prowadzonych przez pedagogów Specjalności Rytmika umożliwi przyszłym
kandydatom zapoznanie się z praktyczną realizacją metody Dalcroze’a. Wydarzenie to
zostanie zwieńczone koncertem interpretacji ruchowych muzyki w wykonaniu studentów
rytmiki. Do udziału w koncercie zapraszamy również uczennice Wydziałów Rytmiki, które
zachęcamy do prezentacji dokonań twórczych pod kierunkiem pedagogów prowadzących.
Proponowany czas prezentacji każdego zgłoszonego zespołu nie powinien przekraczać
7 minut.
Plan Dnia Otwartego:
9.00 – 9.30 Otwarcie imprezy, krótki rys działalności Specjalności Rytmika AM
w Katowicach – dr hab. A. Pasternak, prof. AM
9.30 – 9.50 Konsultacje dla przyszłych kandydatów na Specjalność Rytmika (omówienie
zakresu egzaminu wstępnego) – dr hab. B. Dutkiewicz, prof. AM, adt dr A. Lipiec
Warsztaty – sala Rytmiki (s. 209):
10.00 – 10.30 Rytmika – adt dr A. Lipiec
10.30 – 11.00 Solfeż dalcroze’owski – dr hab. A. Pasternak, prof. AM,
11.30 – 12.15 Kompozycja ruchowa – muzyczna ekspresja ruchu – dr hab. B. Dutkiewicz,
prof. AM
12.30 – 13.30 Taniec współczesny – mgr Maciej Beczek
Przerwa na obiad

14.30 – 15.15 Improwizacja fortepianowa – as. Iga Eckert
15.30 – 16.45 próby do Koncertu interpretacji ruchowych muzyki – sala teatralna przy ul.
Krasińskiego 27
17.00 Koncert interpretacji ruchowych muzyki – sala teatralna przy ul. Krasińskiego 27
I cz. – PSM II st. i OSM
II cz. – Specjalność Rytmika AM w Katowicach
Miejsce imprezy – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego ul. Zacisze 3,
40-025 Katowice
Warunkiem uczestnictwa w Dniu Otwartym jest wysłanie formularza zgłoszeniowego do dnia
15 IV 2018 roku na adres mailowy: lipiecanna@o2.pl w tytule wiadomości proszę napisać:
Dzień Otwarty Specjalności Rytmika.
Nauczyciele prezentujący swoje zespoły podczas koncertu interpretacji ruchowych muzyki
otrzymają imienne poświadczenie uczestnictwa.
Istnieje możliwość rezerwacji taniego noclegu w Domu Studenta Akademii Muzycznej przy
ul. Krasińskiego 27 tel. 32/255-58-08, 32/256-14-97
e-mail:domstudenta@am.katowice.pl
lub w Domu Studenta Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 25a, tel.32/2371-000
Wszelkie zapytania związane z imprezą prosimy kierować do adt dr Anny Lipiec na adres
mailowy lipiecanna@o2.pl lub pod nr tel. 601 145 975

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie – wstęp wolny od opłat.

