WAKACJE ZE ŚPIEWEM I TAŃCEM
ZAJAZD TUSINEK
ROZOGI

17.08 - 23.08 2008
Zajęcia poprowadzi ANNA JAGIELSKA
Serdecznie zapraszam na Letnie warsztaty wokalno-taneczne!
Ideą warsztatów będzie rozwój wokalny i taneczny oraz połączenie tych dwu sztuk w jedną
całość. W programie 6 godz lekcyjnych zajęć dziennie, w tym:
o ćwiczenia emisyjne i oddechowe, często w formie
zabawy dźwiękiem i rytmem;
• nauka pieśni z kręgu kultury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej, w tym również
pieśni sefardyjskich;
• ćwiczenia rytmiczne i ruchowe wraz z elementami improwizacji;
• nauka tańców tradycyjnych z różnych stron świata m.in. do muzyki greckiej,
żydowskiej i cygańskiej;
• nauka choreografii do konkretnych pieśni i połączenie ich ze śpiewem (m.in do pieśni
sefardyjskich);
• różne dodatkowe niespodzianki wokalno-muzyczno-ruchowe.
Zajęcia przeznaczone są dla studentów i osób dorosłych. Zarówno dla tych, które mają już
doświadczenie w różnych formach śpiewu i tańca, jak również tych, którzy chcieliby po raz
pierwszy spróbować swoich sił. A wszystko w atmosferze wakacyjnego relaksuJ.
ANNA JAGIELSKA
Pieśniarka i
gitarzystka, która
dużo miejsca w
swojej twórczości
poświęca muzyce
hiszpańskiej,
sefardyjskiej i

latynoamerykańskiej, prowadzi również kursy i warsztaty. Kieruje też zespołem amatorskim
Los Bilbilicos. Więcej o niej można przeczytać na stronie www.annajagielska.art.pl
Oprócz zajęć wokalno-tanecznych mamy również w planie:
Poznawanie okolicy, wycieczki piesze i rowerowe. Opalanie się, zbieranie grzybów, śpiewanie przy
ognisku oraz inne atrakcje, które wymyślać będziemy przy wspólnym stole, w zależności od nastroju i
pogody . Dla chętnych jest też możliwość jazdy konnejJ.
Na zakończenie zorganizujemy wspólną zabawę, w trakcie której zaprezentujemy nie tylko nowo
poznane piosenki i tańce, ale wszystko, co nam w duszy gra....
Zakwaterowanie i wyżywienie
Mamy do dyspozycji

cały dom z 2 i 3 osobowymi pokojami oraz trzy posiłki dziennie w

gospodarstwie Tusinek w Rozogach. Miejsce to jest położone niedaleko Szczytna, w południowo
wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie regionu Zielone Płuca Polski, na
pograniczu mazursko-kurpiowskim. Więcej informacji www.tusinek.com.pl

Cena warsztatów wynosi 500 zł natomiast nocleg i wyżywienie kosztuje 480 zł.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc osoby zainteresowane proszę o kontakt z Mirellą
Gliwińską e-mail: mgliwinska@o2.pl , która potwierdzi dostępność miejsc i udzieli wszystkich
dodatkowych informacji organizacyjno-bytowych.

Serdecznie zapraszamy

