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Cyklu koncertów edukacyjnych
Państwa Ciekawskich

Pan Lupa i przyjaciele na tropie instrumentów

Rok szkolny 2016/2017

Przedstawiamy Państwu Koncerty edukacyjne Państwa Ciekawskich
na rok szkolny 2016/2017 pt.:

“Pan Lupa i przyjaciele na tropie instrumentów”
Jest to cykl 10 audycji słowno-muzycznych, które w prosty i atrakcyjny sposób przybliżają dzieciom
elementarne zagadnienia dotyczące muzyki.
Co jest dla nas ważne?
• rozwój muzyczny dziecka poprzez zabawę
• profesjonalni muzycy i tancerze
• prowadzący łatwo nawiązujący kontakt z dziećmi
• angażowanie dzieci do zabaw

• ciekawe, różnorodne tematy
• nawiązanie do podstawy programowej
• estetyczne, barwne rekwizyty, dekoracje i stroje

Kto tworzy nasze koncerty?

• muzykolodzy • teatrolodzy • pedagodzy • terapeuci • muzycy • tancerze

www.art-bonsai.pl

Koncerty edukacyjne Państwa Ciekawskich:
„ Pan Lupa i przyjaciele na tropie instrumentów”
“Jaki tu wybrać instrument, na którym chciałbym grać?” - to pytanie zadają sobie najmłodsi, rozpoczynający swą przygodę
z muzyką, a także dzieci w rodzinie Państwa Ciekawskich. Aby wybrać odpowiednie instrumenty, to najpierw trzeba je odpowiednio poznać.
W tym roku prezentujemy wszystkie grupy instrumentów: • strunowe • klawiszowe • smyczkowe • dęte drewniane • dęte
blaszane • perkusyjne.
Nie zapominamy także o innych elementach sztuki - śpiewie oraz tańcu. Nasi bohaterowie, razem z dziećmi, odkryją tajemnicę
warsztatu lutniczego, zbadają, jak wyglądają instrumenty od środka, zagrają w specjalną instrumentalną grę, odwiedzą wirtualne
Muzeum Instrumentów Muzycznych i potańczą wspólnie podczas karnawału, wcielając się różne zwierzęta. Liczymy też na to,
że nasi słuchacze pomogą zagubionym bohaterom z bajek i poznańskich legend odnaleźć właściwą krainę. Może też zechcą
nauczyć się grać na jakimś instrumencie?

Tematy koncertów:
Instrumentalne inspiracje
Czy wiecie, że instrumenty też mają swoje rodziny?
Tak, tak, ale nie mają taty ani mamy. Mają za to
wiele sióstr, braci, kuzynek i kuzynów. Kto, z kim
jest spokrewniony? Kto jest starszy, a kto młodszy?
Czy zdarzają im się kłótnie, czy współgrają zgodnie?
Odwiedzimy wirtualne Muzeum Instrumentów Muzycznych, zagramy w grę, która wszystko nam wyjaśni.
Zapraszamy!
INSTRUMENTY: • pianino • śpiew
• Atrakcje: multimedialna gra

Lutnicze laboratorium
Jakie tajemnice są zaklęte w instrumentach? Czy mają
one też dusze? Czy czasem chorują? Odwiedzimy
warsztat lutniczy, w którym zepsute instrumenty mogą
znaleźć pomoc i odzyskać dawny blask. Zajrzymy
do środka instrumentów smyczkowych, zbadamy ich
budowę i dowiemy się, jakie kryją sekrety.
INSTRUMENTY: • skrzypce • altówka • wiolonczela

Rozmowy roz-dęte :)
Podłużne i zakręcone, małe i ogromne, złote i srebrne
– a wszystkie z jednej rodziny – instrumenty dęte
blaszane. Czy potrafią ze sobą rozmawiać? Otóż nie,
prowadzą wieczny spór, który z nich jest najważniejszy.
Chcecie dowiedzieć się, kto ma rację?
INSTRUMENTY: • waltornia • puzon • trąbka

Wokalne wygibasy
Sopran, alt, tenor, bas, a może falset? Który z głosów
jest najpiękniejszy? Czym jest śpiew a capella, a czym
murmurando? Czy głos może też być instrumentem
i czy każdy może zostać śpiewakiem? Pan Lupa,
wraz z niestrudzonymi przyjaciółmi, rozwieją wszelkie
wątpliwości i postarają się, aby wszystkie dzieci użyły
swoich głosów we wspólnej piosence.
INSTRUMENTY: • głos ludzki: sopran, bas

Kontrastowy kontrabas

Roztańczone rozrabiaki
Lekkie jak pisklęta i ciężkie jak słonie, powolne
jak żółwie i dostojne jak łabędzie, a także uparte jak
– no właśnie, kto? U Camille’a Saint-Saënsa w fantazji
zoologicznej, u Modesta Musorgskiego w „Obrazkach
z wystawy”, wszędzie muzyka próbuje odzwierciedlić
zachowanie zwierząt. Które instrumenty naśladują,
jakie zwierzęta? Czy dzieciom uda się odgadnąć,
kto jest bohaterem danego utworu? Pomogą im
w tym tancerze współcześni.
WYKONAWCY: • tancerze współcześni

Łagodny, romantyczny, ale czasem też szalony
i wesoły, wyższy niż Pan Lupa, ale z niższym głosem
– to nasz nowy gość – Kontrabas – pełen wewnętrznych
sprzeczności. Mówią, że jest z rodziny instrumentów smyczkowych, ale on uwielbia jazzowe improwizacje i wcale smyczkiem grać nie chce. Co więcej
– mówi, że woli być „szarpany”. Myślicie, że da się
przekonać?
INSTRUMENTY: • kontrabas • pianino

Magia marimby

Poznańskie podania
Lira korbowa to bardzo stary instrument, prawie tak stary
jak nasze miasto Poznań. Lira lubi wspomnienia
i legendy z dawnych czasów, opowiadane w podróży
przez wędrownych trubadurów. Jakimi tajemnicami
z dziejów dawnego Poznania podzieli się z nami?
INSTRUMENTY: • lira korbowa

To cymbałki mogą być takie wielkie? Nie, nie, to nie
cymbałki urosły, to marimba przybyła do nas z dalekich
krajów! Pewnie Pan Ciekawski przywiózł sobie taką
pamiątkę z wakacyjnej podróży. Pochodzi z rodziny
Idiofonów. Znacie taką rodzinę? Ma kuzynów i kuzynki
w Polsce – wibrafony i ksylofony. Czy łatwo się na niej
gra? Zobaczcie sami.
INSTRUMENTY: • marimba

Bajkowy bałagan – czyli koncert nie z tej bajki

Drewniane dialogi
Ale gdzie to drewno? Pewnie wszyscy się zastanawiają, dlaczego saksofon i flet poprzeczny mówią,
że są drewniane skoro wykonano je całe z metalu.
Wraz z dziećmi wyruszymy w podróż w poszukiwaniu
eksperta, który mógłby rozwiązać tę zagadkę. Czy uda
nam się go odnaleźć?
INSTRUMENTY: • saksofon • klarnet/obój

Gdzie podziały się wszystkie instrumenty? Ach,
pochowały się w bajkach i grają znane wszystkim
dzieciom piosenki i utwory. Ale co zrobić, gdy melodie
oraz bohaterowie się wymieszali? Elsa jest u Smerfów,
wilk przyszedł połknąć Pszczółkę Maję, a Czerwony
Kapturek zgubił się w Krainie Lodu! Czy dzieci będą
umiały pomóc bohaterom i piosenkom znów znaleźć
się w odpowiedniej bajce? W podziękowaniu instrumenty zdradzą sekret, jak budowany jest nastrój
w filmach i przedstawieniach poprzez podkład
muzyczny.
INSTRUMENTY: • cajon (instrument perkusyjny) • flet

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności spotkań i instrumentów.

Muzyczna rodzinka Państwa Ciekawskich
w tym roku świętuje 5 urodziny!

Świętuj razem z nami i zdobywaj nagrody:
każdy, kto z wyprzedzeniem zamówi cykl koncertów na nowy rok szkolny otrzyma nagrodę - bon do wykorzystania na dowolną
imprezę tematyczną lub inne atrakcje (zamek dmuchany, wynajem sprzętu nagłośnieniowego itp.) w roku szkolnym 2016/2017.
Złóż zamówienie i odbierz BON

• do 15 czerwca

• do 30 czerwca

• do 15 sierpnia

Zamówienia prosimy przesyłać na adres:
e-mailem: edukacjamuzyczna@art-bonsai.pl
pocztą: Bonsai Agencja Artystyczna, ul. Naramowicka 38 B, 61-622 Poznań

Dołącz do nas na Facebooku, bądź na bieżąco i wygrywaj dodatkowe nagrody!
1. Polub nas na Facebooku: https://www.facebook.com/bonsaipoznan do 15 czerwca
2. Napisz post na naszej stronie dotyczący naszych koncertów np.: „Koncerty Państwa Ciekawskich są…..
Pozdrawiam z Przedszkola/Szkoły….” Możesz też dodać coś od siebie.
3. Autorzy 3 najbardziej oryginalnych postów otrzymają bezpłatny wynajem zamku dmuchanego na dowolną imprezę
w przedszkolu/szkole.
W konkursie mogą też wziąć udział rodzice!
Szczegółowy regulamin konkursów na stronie: www.art-bonsai.pl

Bonsai Agencja Artystyczna
ul. Naramowicka 38 B, 61-622 Poznań
www.art-bonsai.pl

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 530-331-485, 609-206-451

Imprezy tematyczne
• ANDRZEJKI • W FABRYCE ZABAWEK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA - WARSZTAT • SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE
• BALIK KARNAWAŁOWY • FESTYN RODZINNY • DODATKOWE ATRAKCJE NA ZAMÓWIENIE

• NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE
Oferujemy nagłośnienie i oświetlenie imprez okolicznościowych, wynajem sceny, kurtyny, dekoracji itp.

Więcej zdjęć z naszych realizacji
na stronie www.art-bonsai.pl

Zapytaj o szczegóły:
edukacjamuzyczna@art-bonsai.pl, tel. 530-331-485

