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Oferta cyklu koncertów edukacyjnych

GDZIE MIESZKA MUZYKA?
Repertuar na rok szkolny 2022-2023

GDZIE MIESZKA MUZYKA?
Odkrywaj razem z nami niezwykłe miejsca, w których muzyka spotyka się z dźwiękami
dnia codziennego. Muzyczne podróże będą zapoznawaniem z nowymi instrumentami,
przeżywaniem niezwykłych przygód i wspólnym szukaniem dźwięków tam, gdzie
pozornie ich nie ma. W przedstawieniach zaprezentowane zostaną instrumenty z wielu
rodzin oraz różnorodne style muzyczne. Przede wszystkim szczególny nacisk położony
będzie na interaktywną formę, włączanie dzieci do wspólnego śpiewania i
rozwiązywania dźwiękowych zagadek.

Tematy koncertów:

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.
Prezentujemy : trio smyczkowe

„Ogniska już dogasa blask... ", a w leśniczówce
zawsze jest ciepło i przytulnie. Zapach lasu,
śpiew ptaków i skaczące sarenki towarzyszą
nam od rana do wieczora. Czasami jednak ktoś
płata figle. Ciekawe, kto to taki? Wytropmy go i
posłuchajmy muzyki lasu!
Prezentujemy: flet i gitarę

Co kryje się pod śnieżną kołderką w lesie? Tam
w grudniu takze trwają przygotowania do Świąt,
a leśne zwierzątka szykują się na ten wyjątkowy
czas. Jednym z nich jest mały lisek, którego
mama wyszła z norki i długo nie wracała za
sprawą burzy śnieżnej. Co zdarzy się podczas jej
nieobecności? Będzie to opowieść o miłości,
przyjaźni i solidarności, a także o magii Świąt.
Prezentujemy: wokal

„Jedzie, jedzie straż ogniowa, trąbka gra. Sam
komendant dziś prowadzi wóz... ". Nasi bohate
rowie zwiedzają strażacką remizę w poszukiwa
niu odpowiedzi na pytanie: czy u strażaków
wszystko gra? Czy muzyka z remizy studzi zapał
do pracy, czy raczej do niej zagrzewa? Chce
cie dołączyć do naszego zespołu? Spieszcie
się! Kto ostatni, ten trąba!
Prezentujemy: instrumenty dęte blaszane

Muzyczne dziwadła, oryginalne instrumenty
i ciekawe brzmienia spotykają się w jednym
miejscu - w sklepie muzycznym. Wśród nich
sami indywidualiści z różnych rodzin. Ciekawe,
czy wszystkie razem mogą stworzyć piękny
familijny portret?
Prezentujemy: instrumenty etniczne

GDZIE MIESZKA MUZYKA?
cykl koncertów edukacyjnych ART BONSAI to:
5 spotkań w roku szkolnym

30
2-4
3-9

minut spotkania z muzyką

osobowa obsada artystyczna
dzieci w tym wieku to nasza grupa docelowa, dla której występujemy

Nasze koncerty tworzymy z pasją, zaangażowaniem i uważnością.
Wsłuchujemy się w możliwości percepcyjne dzieci jako odbiorców,
budujemy nastrój, angażujemy do zabawy. Staramy się także wyjść
naprzeciw nauczycielom, realizując tematy zgodne z podstawą programową,
dając okazję do rozwinięcia zagadnień podczas zajęć. Współpracujemy
z profesjonalnymi muzykami i tancerzami. Tworzymy autorskie scenariusze.
Dbamy także o dobrą organizację i komunikację z placówkami, nad czym
czuwają pracownicy naszego biura.

CENNIK

Koncerty przeznaczone
są dla grupy maksymalnie
80 dzieci. W przypadku
przekroczenia tej liczby,
należy zamówić kolejny
cykl koncertów.

o cyklu
Cena przy zamówieniu całeg
(5 koncertów):
500zł brutto/koncert

Cennik obowiązuje
na terenie Wielkopolski w
godzinach
od 8:00 do 15:00
Zamówienia prosimy przesylac na adres:

edukacjom uzyczna@art-bonsai.pl
lub pocztą: Bonsai - Agencja Artystyczna,
ul. Złotowska 42, 60- 189 Poznań
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
tel. 530-331-485

