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ZAMIAST WSTĘPU

O nieformalnej edukacji artystycznejej z lokalnej perspektywy

Coraz więcej globalnych instytucji (ONZ, Rada Europy, Komisja i Parlament Europejski) dostrzega znaczenie i wzacnia rangę edukacji artystycznej i kulturalnej w swoich działaniach. W dialogu międzykulturowym,
poprzez kuluturę widzą szansę na dalszy rozwój człowieka i transformację społeczną.
Ostatnie lata obfitowały w wydarzenia, konferencje, rezolucje, które to potwierdzają. Przygotowano konwencje (Rada Europy 2005), opublikowano Białą Księgę (Rada Europy 2008), powstały plany działania na
kolejne lata (Komisja Europejska 2007).
Pojawiają się jednak pytania, czy taką zmianę można zaplanować, monitorować i realizować odgórnie i kto
to robi na poziomie lokalnym?
Nie chcemy oceniać efektywności i spójności podejmowanych działań, a może powinniśmy?
Pewne jest, że z lokalnej perspektywy dla wszystkich, którzy/re zajmują się na jakimkolwiek poziomie edukacją
i kulturą ma to duże znaczenie. Widać początek zmiany, widać, że proces się rozpoczął. I od każdego/ej
z nas zależy w jakim kierunku pójdzie. Ważna jest świadomość, że odpowiedzialność leży po naszej stronie,
a nie globalnych instytucji.
Z europejskiej perspektywy świadomość kulturalna i kreatywność to kompetencje kluczowe w Unii
Europejskiej.
Cele edukacji kulturalnej i artystycznej są jednoznacznie ustalone m.in: przestrzeganie prawa człowieka
do udziału w kulturze, rozwój indywidualnych możliwości poszczególnych osób, poprawa jakości edukacji,
promocja różnorodności kulturowej, rozwój umiejętności artystycznych.
Trudno nie zgodzić się z tak zdefiniowanymi celami, ale z naszej perspektywy praktyka i rzeczywistość wygląda
inaczej. Zastanawiamy się: jak na poziomie edukacji formalnej realizować tak zróżnicowane i sze-roko zdefiniowane cele?, jak oceniać uczniów/uczennnice?, jaką rangę przypisują temu rodzice, nauczyciele (czy to jest
ważne, czy gwarantuje sukces dziecka)?, jak patrzą na udział swojego dziecka w tego typu działaniach?. Pytanie, dlaczego w Polsce w realizowanych programach formalnych, brak tak ważnych celów realizowanych w
innych krajach UE jak: różnorodność kulturowa, umiejęntości komunikacyjne, dzielenie się swoją twórczością,
świadomość środowiska, szacunek do siebie, pewność siebie, rozpoznanie potencjału artystycznego.

Badania jednoznacznie pokazują, że ranga przedmiotów artystycznych i stosunek nauczycieli/lek i samych
uczniów/uczennic jest niższa niż innych przedmiotów. Z całą pewnością można powiedzieć, że miejsce jakie
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zajmują programy artystyczne w krajowych programach nauczania odzwierciedla znaczenie i rangę edukacji
artystycznej.
W Polsce na poziomie państwa nie ma spójnego programu edukacji kulturalnej, dlatego tak ważne są lokalne programy wykorzystujące nieformalne metody edukacji, które zwiększą świadomość (masę krytyczną)
i utrwalą zachodzące zmiany.

idea kultury czynnej, edukacja przez animację
Ważne jest, żeby wiedzieć jak to robić, ale jeszcze ważniejsze jest to, aby wiedzieć po co to robimy i co
chcemy zmienić.

co to dla nas znaczy?
Skuteczna edukacja artystytczna i kulturalna to taka, kóra wpływa na zmianę postaw: otwartość na innych,
umiejętność współpracy, wzrost poczucia pewności siebie, komunikacja z innymi (bez przemocy). Która
wykorzystuje potrzebę, otwartość dzieci na muzykę (ok. 11 roku życia) i pojawiąjące się emocje do rozbudzenia indywidualnej ekspresji za pomocą sztuki i zdolności do twórczego działania. Edukacja artystyczna
nie może kończyć się tylko na zdobywaniu wiedzy o sztuce, muzyce.

jak to robić?
Działamy porzez doświdaczenie odmiennego sposobu myślenia, spotkanie z nowym, z innymi regułami
funkcjonowania. Bez potrzeby wartościowania. Wykorzystując nieformalne metody edukacji prowadzący/
ca nie jest w roli oceniającego nauczyciela/lki. Uczestnicy/czki nie są uczniami/nicami w procesie stają
się grupą, która pracując z dźwiękiem, głosem, instrumentem, ciałem stwarza sobie bezpieczną przestrzeń
do odkrywania potencjału twórczego. Każdemu/ej samo doświadczenie daje przestrzeń i czas na okrycie
własnych możliwości w odpowiednim dla siebie momencie.

nasze community arts
Lokalne twórcze doświadczanie, które kładzie nacisk na proces, a nie na produkt. Jerzy Grotowski, twórca idei kultury czynnej pisał w tym kontekście o doświadczeniu, które “można sprowadzić do czegoś najprostszego, jak: działanie,reagowanie, spontaniczność, impuls, pieśń, spolegliwość, muzykowanie, rytm,
improwizacja, dźwięk, ruch, prawda i godność ciała. Ale także: człowiek względem człowieka, człowiek
w świecie dotykalnym. [...] To, o czym mówię, nie jest dziełem w znaczeniu twórczego produktu; jest nim
jednak na inny sposób, jako proces twórczy, kolektywny, otwarty na nowe możliwości, a więc za każdym
razem inny.”
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O PROJEKCIE LABORATORIUM DŹWIĘKÓW

o autorskim projekcie Laboratorium Dźwięków

Za nami 118 godzin różnych warsztatów, kilka spotkań z interesującymi ludźmi, 15 godzin prób przed koncertem, koncert finałowy “A to było tak ..”, wiele godzin rozmów zespołu realizującego projektu.

I co dalej ?
Naszym celem było stworzenie pilotażowego programu i sprawdzenie jednej z wielu ścieżek, którymi można
pójść w rozwoju nowoczesnej edukacji kulturalnej. Chcieliśmy wykorzystać edukację nieformalną po to, aby
uzupełniać, wzmacniać tradycyjne formy i wyrównywać szanse w dostępie do kultury.
Laboratorium
jest miejscem pokazującym możliwości, rozbudzającym zainteresowania, uwrażliwiającym muzycznie
i przygotowującym do dalszej edukacji artystycznej.
Jest przestrzenią do niczym nieskrępowanego eksperymentowania, próbowania, doświadczania i zabawy
z szeroko rozumianym dźwiękiem.
Jest doświadczeniem spotkania i przekraczania swoich własnych barier i tych w kontakatach z innymi
ludźmi.

Czy to zrobiliśmy ?
Tak, wiemy co zmienić w programie, na co położyć większy nacisk, jak go modyfikować w zależności od
potrzeb.
Dzięki możliwości realizacji projektu w ramach Akademii Orange mieliśmy szansę przetestowania w praktyce innowacyjnych rozwiązań, na które w trakcie standardowej działalności Fundacji nie ma przestrzeni.
I za takie doświadczenie jesteśmy wdzięczni.
Projekt zrealizowaliśmy wśród uczniów/uczennic Ogniska Twórczości Artystycznej Fundacji Braci Golec. W
Milówce, Łodygowicach, Koszarawie gry na insturnentach i tradycyjnego muzykowania uczy się ok. 150 dzieci
i młodzieży. Młodzi ludzie z ogromnym potencjałem i zasobami, ale także z różnego rodzaju wątpliwościami
i obawami, które doświadcznie muzykowania pomaga przekraczać.
Właśnie dlatego, w konstruowaniu programu całego projektu, oprócz dostarczenia wiedzy z obszaru szeroko
rozumianego dźwięku, kładliśmy nacisk na wzmocnienie konkretnych kompetencji kulturowych, umiejętności
i postaw.
Umiejętności komunikacyjnych, pracy w grupie, otwartości na innych i na inność, wzrostu pewności siebie,
kreatywności. Wszystko to czego niestety bardzo często nie dostajemy ani w szkole, ani w domu.
Dlatego, tak ważne jest realizaowanie tego typu projektów. Pokazujących możliwości, dających wybór, a przy
tym nie narzucających jedynej słusznej drogi.
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ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA | PRACA Z CIAŁEM NA SCENIE [10 H]

autorski warsztat prowadzi Iwona Woźniak

opis:
warsztat poświęcony umiejętności posługiwania się ciałem i głosem na scenie. Głównym celem jest
nauczenie uczestników/czki świadomego operowania gestem i głosem podczas publicznych występów,
a także świadomego korzystania ze środków scenicznych tj. kostiumu, rekwizytu, światła, przestrzeni
scenicznej.

po co:
-

aby
aby
aby
aby

mieć świadomość własnego ciała
nabyć umiejętność operowania słowem na scenie (dykcja, emisja głosu)
nabyć umiejętność zagospodarowania przestrzeni scenicznej
wzmocnić umiejętność pracy w zespole

dla kogo:
dla każdego/każdej, jako dodatkowe zajęcia rozwijające w ramach już prowadzonej edukacji muzycznej.
Dla wszystkich dzieci i młodzieży jako zajęcia uwrażliwiające muzycznie i pobudzające wyobraźnię twórczą.

o czym:
-

jak ćwiczyć dykcję i emisję głosu
jakie są podstawy warsztatu aktorskiego
jak zwiększyć świadomość ciała przez ćwiczenia ruchowe i integracyjne
jak improwizować na scenie

rezultaty:
- umiejętność świadomego operowania ciałem i głosem na scenie
- umiejętność pracy z partnerem/ką na scenie
- umiejętność wykorzystania swoich zasobów
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ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA | PRACA Z CIAŁEM NA SCENIE [10 H]

forma:
- uczenie się przez doświadczenie
- aktywne metody pracy (praca indywidualna, praca w grupach)

co będzie potrzebne:
- odpowiedniej wielkości sala (typu gimnastyczna)

RAMOWY PROGRAM
moduł I mowa jest srebrem
- ćwiczenia dykcyjne - rozgrzewka języka, szczęki, ust i podniebienia miekkiego
- ćwiczenia głosowe, praca na samogłoskach
- ćwiczenia oddechowe
czas: 4 h

moduł II aktor - scena
-

ćwiczenia ruchowe (rozgrzewka)
ćwiczenia integracyjne
praca nad etiudami aktorskimi (etiudy z użyciem przestrzeni sceniczej, rekwitytu, słowa)
ćwiczenia aktorskie z wykorzystaniem tekstu (interpretacja, praca na scenie)
omówienie znaczenia gestu, słowa i rekwizytu na scenie

czas: 6 h
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NA ŚCIEŻKACH GŁOSU I RYTMU | DROGA DŹWIĘKU DROGA CISZY [5 H]

autorski warsztat prowadzi Jacek Ostaszewski

opis:
szczególny trening muzyczny, gdzie jedynym instrumentem jest nasze ciało i umysł. Po przez pracę z rytmem
wyzwala nową energię, otwiera kreatywność i wyobraźnię. Wzmacnia umiejętność współpracy w grupie,
pogłębia uwagę na partnerze, pozwala przezwyciężyć obawy i lęki związane z niską samooceną własnych
możliwości. Otwiera słuch melodyczny i porusza problemy związane z emisją głosu. Trening posiada potwierdzone przez psychologów [Polskie Towarzystwo Eriksonowskie, Laboratorium Psychoedukacji] walory
psychopoznawcze i psychoterapeutyczne.

po co:
- aby poznać kontrast między ciszą, a dźwiękiem
- aby doświadczyć pracy z dźwiękiem jako pracy z energią
- aby dowiedzieć się jak wykorzystać nasze ciało w treningu muzycznym

dla kogo:
dla każdej/każdego od 11 roku życia. Nie ma limitów muzycznych uzdolnień, posiadanej wiedzy i umiejętności.
Jedynym warunkiem jest brak upośledzenia słuchu, wzroku [niezbędny wzrokowy kontakt z pozostałymi
uczestnikami warsztatu] i ruchu [w zakresie klaskania].

o czym:
- jak pracować z rytmem
- jak słuchać innych
- jak być uważnym na siebie i drugą osobę w grupie

rezultaty:
- wzrost wiedzy na temat rytmu i metryki muzycznej
- wzrost uważności na siebie i drugą osobę w grupie
- umiejętność wykorzystania treningu dźwiękiem
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NA ŚCIEŻKACH GŁOSU I RYTMU | DROGA DŹWIĘKU DROGA CISZY [5 H]

forma:
- uczenie się przez doświadczenie
- aktywne metody pracy (praca indywidualna, praca w grupach)

co będzie potrzebne:
- krzesła ustawione w kręgu, flipchart
- nastrojone pianino/instrument klawiszowy
- sala najbardziej zbliżona kształtem do kwadratu, im cichsze pomieszczenie tym lepiej,
łagodne oświetlenie
- dobrze jeśli wyposażenie nie rozprasza uwagi (np. obrazy, lustra)
- każda z osób powinna dysponować przestrzenią, w której może się swobodnie poruszać w kręgu
- wygodne obuwie i nieograniczające ruchów ubranie

RAMOWY PROGRAM
moduł I wprowadzenie teoretyczne
- wykład
- podsumowanie i dyskusja
czas: 1 h

moduł II zajęcia praktyczne
- trening ciszy medytacją
- trening dźwięku rytmem i metryką muzyczną [według autorskiej metody inspirowanej treningiem
muzyków hinduskich i afrykańskich]
- trening dźwięku melodyką [według autorskiej metody solmizacji].
- trening dźwięku harmonią [polifoniczne i homofoniczne utwory chóralne]
czas: 4 h
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NA ŚCIEŻKACH GŁOSU I RYTMU | MULTIMEDIALNA IMPROWIZACJA RYTMICZNA [5 H]

autorski warsztat prowadzi Kari Amirian

opis:
głównym celem warsztatu jest pobudzenie wyobraźni twórczej uczestników/czek, a także prezentacja niekonwencjonalnych sposobów posługiwania się dźwiękiem. Warsztat ma pokazać możliwości i zachęcić do
spontanicznego tworzenia muzyki i podjęcia samodzielnych prób w zakresie improwizacji i kompozycji.

po co:
- aby pogłębić wiedzę o wybranych elementach muzyki: artykulacja, rytm, dynamika
- aby zdobyć zdobyć wiedzę na temat sposobów, zasad improwizacji i jej realizacji.
- aby zdobyć umiejętność podstaw kompozycji i aranżacji w oparciu o program muzyczny Cubase oraz
instrumenty wirtualne (VST)

dla kogo:
każdego/każdej, jako dodatkowe zajęcia rozwijające w ramach już prowadzonej edukacji muzycznej.
Dla wszystkich dzieci i młodzieży jako zajęcia uwrażliwiające muzycznie i pobudzające wyobraźnię twórczą.

o czym:
- jak improwiować rytmem, słowem, śpiewem
- jak tworzyć improwizacje instrumentalne do krótkich ilustracji muzycznych
- jak komponować z elementami improwizacji wykonywanej na żywo do obrazu video

rezultaty:
- zdobycie wiedzy na temat obsługi programu CUBASE
- zdobycie wiedzy na temat artykulacji, dynamiki i rytmu
- zdobycie umiejętności improwizacji rytmicznej, śpiewem/słowem, instrumentalnej

forma:
- uczenie się przez doświadczenie
- aktywne metody pracy (praca indywidualna, praca w grupach)
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NA ŚCIEŻKACH GŁOSU I RYTMU | MULTIMEDIALNA IMPROWIZACJA RYTMICZNA [5 H]

co będzie potrzebne:
-

fortepian/keyboard
klawiatura midi (sterownik, kabel USB)
instrumenty perkusyjne (instrumentarium C. Orffa)
laptop, program muzyczny Cubase 5, Omnisphere, Stylus RMX
projektor, ekran
kolorowe reflektory
instrumenty przyniesione przez uczestników

RAMOWY PROGRAM
moduł I cubase
- prezentacja programu Cubase
- improwizacja z wykorzystaniem VST Omnisphere oraz wizualizacji
- improwizacja z wykorzystaniem VST Stylus RMX
czas: 2 h

moduł II improwizacja
- ćwiczenia rytmiczne + improwizacja rytmiczna (rozgrzewka)
- rytmizacja głosem “Mam na imię...” w pulsie 4/4 z wykorzystaniem podanych wartości rytmicznych:
ósemki, ćwierćnuty, ósemki
- prezentacja koncertu – fragm. “Improwizacja na zabawkach” + omówienie
- improwizacja instrumentalna w grupach na zadany temat (w oparciu o wiersz “Siała baba mak”, czyli
“Reggae na ludowo”)
- improwizacja muzyczna do obrazu video z wykorzystaniem instrumentów wirtualnych (VST)
czas: 3 h
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NA ŚCIEŻKACH GŁOSU I RYTMU | EMISJA GŁOSU [10 H]

autorski warsztat prowadzi Natalia Sołtysek

opis:
celem warsztatu jest poznanie możliwości swojego głosu i praca nad emisją. Dzięki pracy w grupie i indywidualnym ćwiczeniom uczestnicy/czki warsztatu wzmocnią pewność siebie, przełamią strach i skrępowanie
przed wystapieniami publicznymi.

po co:
- aby wiedzieć jak pracować nad głosem: emisja, oddychanie, dykcja, otwieranie gardła, intonacja, atak
dźwięku
- aby zdobyć umiejętności pracy z mikrofonem na scenie
- aby wiedzieć jak panować nad głosem w sytuacjch stresowych

dla kogo:
dla każdej/go, który/a kocha muzykę i chce rozwijać swój aparat głosowy

o czym:
-

jak
jak
jak
jak

rozpoznać głosy : niski, środkowy, wysoki
rozpoznać rejestr: piersiowy, mieszany, głowowy
ćwiczyć emisję głosu
interpretować piosenkę

rezultaty:
- zdobycie umiejętności pracy z głosem: emisja, oddychanie, dykcja, otwieranie gardła, intonacja, atak
dźwięku
- zdobycie umiejętności i wiedzy na temat pracy z mikrofonem na scenie
- zdobycie umijętności zapanowania nad głosem w sytuacjach stresowych
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NA ŚCIEŻKACH GŁOSU I RYTMU | EMISJA GŁOSU [10 H]

forma:
- uczenie się przez doświadczenie
- śpiew indywidualny i grupowy, praca zespołowa, indywidualna praca z trenerką głosu,
praca z akompaniatorką

co będzie potrzebne:
- instrument klawiszowy
- sprzęt audio do odtwarzania podkładów muzycznych
- opcjonalnie: mikrofony i nagłośnienie

RAMOWY PROGRAM
moduł I integracja grupy
- poznanie uczestników warsztatu
- rozpoznanie i podział głosów na niski, środkowy i wysoki
czas: 1 h

moduł II ćwiczenia emisyjne
-

ćwiczenia rozluźniające mięśnie całego ciała, a w szczególności mięśnie twarzy i szyi
ćwiczenia rozgrzewające struny głosowe, poszerzające skalę głosu
ćwiczenia pomagające odnaleść rejestry głosu
nauka ustawiania dźwięku w danym rejestrze głosu

czas: 4 h

moduł III praca nad interpretacją piosenki
- zapoznanie się z linią melodyczną i tekstami
- praca nad interpretacją, dykcją, emocjami
czas: 5 h
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NA ŚCIEŻKACH GŁOSU I RYTMU | GŁOS BIAŁY [4 H]

autorski warsztat prowadzi Witold Kozłowski

opis:
główny cel to rozwinięcie świadomości swojego głosu. Warsztat wprowadza w podstawy naturalnej emisji
głosu używanej w tradycyjnych kulturach do śpiewu białego. Stanowi szereg ćwiczeń, w ciągu których krok
po kroku uczestnik/czka poprzez doświadczenie pracy w grupie odkrywa mocne strony swojego głosu
i obszary głosu, które można wzmocnić i usprawnić. Dzięki wykonywaniu ćwiczeń w grupie uczestnicy
integrują się i odkrywają przyjemność śpiewu zespołowego.

po co:
-

aby
aby
aby
aby

otworzyć i wzmocnić głos
zdobyć wiedzę o funkacjach i formach śpiewu tradycyjnego
zintegrować uczestników/czki
otworzyć uczestników/czki na eksperymentowanie z dźwiękiem w obszarze wokalnym

dla kogo:
dla każdego/każdej, jako dodatkowe zajęcia rozwijające w ramach już prowadzonej edukacji muzycznej.
Dla wszystkich dzieci i młodzieży jako zajęcia uwrażliwiające muzycznie i pobudzające wyobraźnię twórczą.

o czym:
-

appoggio, impostacja,
świadomość ciała,
fonacja, rezonatory
barwa głosu, siła głosu
muzyczne znaczenie dialektu
wielogłos i harmonizowanie

rezultaty:
-

zdobycie umiejętności pracy z głosem: emisja, oddychanie
odkrycie mocnych stron swojego głosu i obszarów do pracy
wzrost wiedzy na temat znaczenia białego głosu w tradycyjnej kulturze Słowian
zdobycie umiejętności współpracy w muzycznych wykonaniach zespołowych
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NA ŚCIEŻKACH GŁOSU I RYTMU | GŁOS BIAŁY [4 H]

forma:
- praca metodą treningu grupowego opartego na dynamice grupy
- metody aktywizujące uczestników do liderowania w grupie
- aktywne metody pracy (praca indywidualna, praca w grupach)

co będzie potrzebne:
- sala nierozpraszająca uwagi, krzesła w kręgu, woda niegazowana
- opcjonalnie (koce, materace lub podłoga na której można się położyć)

RAMOWY PROGRAM
moduł I rola ciała i oddechu w emisji głosu naturalnego (białego)
- ćwiczenia
- ćwiczenia
- ćwiczenia
- ćwiczenia
czas: 1 h

wzmacniające świadomość ciała
wzmacniające i uelastyczniające mięśnie biorące udział w procesie oddychania
podparcia oddechowego
ekonomii oddechu

moduł II podstawy emisji głosu
- uruchamianie pracy rezonatorów
- ćwiczenia siły głosu
- ćwiczenia kształtujące naturalną białą barwę głosu
- higiena głosu
czas: 1 h

moduł II ćwiczenia emisyjne
- wprawki wokalne ulepszające brzmienie głosu w niewygodnych rejestrach
- ćwiczenia poszerzające skalę głosu
- technika śpiewu białego w zastosowaniu do tradycyjnych pieśni słowiańskich z archiwów
etnomuzykologicznych
- gry interakcyjne przygotowujące do śpiewu zespołowego
- nauka pieśni wielogłosowych
czas: 2 h
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DŹWIĘKOWNIA | WARSZTATY DŹWIĘKOWE W STUDIO NAGRAŃ [8 H]

autorski warsztat prowadzi Krzysztof Maciejowski

opis:
warsztat dostarcza podstaw na temat zasad pracy w studio. Wyposaża w umiejętności: komunikacyjne
z realizatorem dźwięku i grupą, pracy z mikrofonem. Ważnym elementem jest stworzenie możliwości
przygotowania i nagrania własnych improwizacji i aranżów. Praca metodą prób i błędów ma na celu
pobudzić wyobraźnię twórczą i zachęcić do podejmowania samodzielnych prób w zakresie improwizacji
i kompozycji.

po co:
-

aby
aby
aby
aby

zdobyć wiedzę na temat pracy z mikrofonem i uzyskać świadomość kontroli i zmiany brzmienia
nauczyć się odpowiednich zachowań i kodu jakim posługują się realizatorzy dźwięku
zdobyć umiejętność współpracy z grupą podczas nagrania
wzmocnić umiejętności improwizacji rytmem, słowem, śpiewem

dla kogo:
dla każdego/każdej, jako dodatkowe zajęcia rozwijające w ramach już prowadzonej edukacji muzycznej.
Dla wszystkich dzieci i młodzieży jako zajęcia uwrażliwiające muzycznie i pobudzające wyobraźnię twórczą.

o czym:
-

jak
jak
jak
jak
jak
jak

ustawić mikrofon względem instrumentu
pracować z poziomem i jakością odsłuchu w trakcie nagrania (praca z słuchawkami )
pracować z metronomem podczas nagrań, oswojenie się z dyscypliną podawanego tempa
tworzyć własne motywy, nowe frazy na bieżąco (forma komponowania)
wygląda praca realizatora dźwięku
łączyć techniki współczesne (loopy rytmiczne, syntetyczne brzmienia itp.) z muzyką etniczną.

rezultaty:
-

wzrost wiedzy na temat pracy z mikrofonem
wzrost umiejętności komunikacyjnych w pracy grupowej
wzrost umiejętności improwizacji muzycznej
uaktywnienie kreatywnych postaw muzycznych
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DŹWIĘKOWNIA | WARSZTATY DŹWIĘKOWE W STUDIO NAGRAŃ [8 H]

forma:
- uczenie się przez doświadczenie
- aktywne metody pracy (praca indywidualna, praca w grupach)

co będzie potrzebne:
- studio nagrań
- instrumenty do improwizacji

RAMOWY PROGRAM
moduł I
-

strojenie instrumentów, rozgrywanie się
ustawienie mikrofonów
ustawienie odsłuchów, poziomu instrumentów i głosów w słuchawkach
nagranie pierwszej i drugiej grupy instrumentów (baza i melodia)
nagranie głównych wokali w dwóch grupach

czas: 4 h

moduł II
-

zapoznanie się z specjalnie stworzonym, “nowoczesnym” podkładem bazą
twórcze przetwarzanie wybranej piosenki
tworzenie własnych fraz, motywów instumentalnych i wokalnych, kompozycja i improwizacja
szukanie dodatkowych efektów dźwiękowych, okrzyków, przetworzonych lub nowych fragmentów tekstu
odsłuchiwanie rezultatów w/w działań po uprzednim premixie
swobodne nagrania własnych propozycji

czas: 4 h
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DŹWIĘKOWNIA | WARSZTAT BUDOWY INSTRUMENTÓW

autorski warsztat prowadzą Zbyszek Wałach, Staszek Bafia, Przemek Ficek

opis:
warsztat ma na celu pokazać znaczenie i funkcję instrumentów ludowych w różnych kulturach. A także,
wspólną pracę przy budowie tradycyjnego instrumentu perkusyjnego (wakatu), oraz przekazanie podstawowych informacji z zakresu budowy instrumentów smyczkowych (skrzypce) i pasterskich (piszczałki wielkopostnej, fujarki, dwojnicy).

po co:
-

aby
aby
aby
aby

wiedzieć z jakich materiałów zbudowane są instrumenty smyczkowe i pasterskie
zdobyć wiedzę i umiejętność budowy prostego instrumentu (wakat, piszczałka, okaryna)
wiedzieć jak dbać o instrument smyczkowy
rozwinąć kreatywność muzyczną w budowaniu własnych instrumentów

dla kogo:
dla każdego/każdej, kto gra na instrumentach smyczkowych (warsztat z lutnikiem). Dla wszystkich, jako dodatkowe zajęcia rozwijające w ramach już prowadzonej edukacji regionalnej i artystycznej.

o czym:
-

jaką rolę spełniają instrumenty ludowe w kulturze
jak zbudowane są instrumenty smyczkowe i pasterskie
jak zbudować wakat
jak dbać o skrzypce

rezultaty:
- wiedza na temat zasad budowy instrumentów smyczkowych i pasterskich
- umiętność zbudowania wakatu
- umiejętność serwisowania skrzypiec

forma:
- zajęcia praktyczne w warsztacie lutniczym
- spacer do lasu w poszukiwaniu materiału na instrument
- prezentacja instrumentów ludowych z różnych kultur
czas: 4 h
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DŹWIĘKOWNIA | WARSZTAT AKUSTYCZNY [3 H]

autorski warsztat prowadzą Wojtek Słowiak, Damian Kubacki

opis:
warsztat ma na celu przekazać podstawową wiedzę z zakresu obsługi sprzętu muzycznego znajdującego się
na scenie podczas koncertu. Uczestnicy/czki podczas warsztatu zobaczą i dowiedzą się jaki jest niezbędny
sprzęt do nagłośnienia koncertu oraz jak się nim posługiwać.

po co:
- aby zdobyć wiedzę na tema zasad działania mikrofonów
- aby zdobyć wiedzę na temat możliwości nagłośnienia na scenie
- aby wiedzieć jak współpracować z realizatorami dźwięku

dla kogo:
dla każdego/każdej, jako dodatkowe zajęcia rozwijające w ramach już prowadzonej edukacji muzycznej.
Dla wszystkich, którzy/re występują na scenie.

o czym:
- jak ustawić mikrofony na scenie
- jak działa i na czym polega okablowanie podczas koncertu
- jakie są zasady działania konsolet

rezultaty:
- podstawowa wiedza z zakresu nagłośnienia i realizacji dźwięku
- umiętność korzystania z urządzeń niezbędnych do wykonania koncertu

forma:
-

wykład teortyczny
zajęcia praktyczne podczas nagłaśniania koncertu
udział w próbie zespołu przed koncertem
praca w grupach
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DŹWIĘKOWNIA | WARSZTAT AKUSTYCZNY [3 H]

RAMOWY PROGRAM
moduł I teoria i prezentacja sprzętu
mikrofony:
- budowa i zasada działania
- podział mikrofonów (charakterystyka przenoszenia, charakterystyka kierunkowa)
- mikrofony bezprzewodowe
okablowanie:
- symetryczne i niesymetryczne, zastosowanie
- D-BOX rodzaje i zastosowanie
splitery:
- rozdzielanie sygnału
monitory:
- rodzaje i zastosowanie monitorów (odsłuchów)
konsolety mikserskie
- zastosowanie i rodzaje (cyfrowe, analogowe)
czas: 1 h 30`

moduł II udział w próbie zespołu przed koncertem
procesory dynamiki oraz efekty przestrzenne
- podstawowe informacje o rodzajach i zastosowaniu podczas koncertów
- ogólne omówienie obiegu sygnału dźwiękowego
czas: 1 h 30`
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PRODUKCJA MUZYCZNA

Projektując działania Laboratorium Dźwięków wiedziałyśmy, że sześciomiesięczny proces chcemy zakończyć
w szczególny sposob. Zdecydowałyśmy się na koncert, którego formuła pozwoliłaby na wykorzystanie zdobytej w projekcie wiedzy i umiejętności. Koncert finałowy “A to było tak ...” został od początku do końca przygotowany przez uczetników/czki projektu. Od promocji i zapraszania gości, wymyślenia formuły, przygotowania senariusza do prowadzenia i występowania na scenie. To oni/one, pod okiem reżyserki i prowadzących
warsztaty zdecydowali/ły co chcą pokazać i jak to zrobią.
Staraliśmy się motywować i inspirować do działania, a jednocześnie nie przekroczyć subtelnej granicy, za
którą mogliby/łyby poczuć, że to już nie jest ich koncert. Myślimy, że to się udało.
Dostarczyliśmy narzędzia i daliśmy przestrzeń do działania, a zaangażownie odpowiedzialność za całość
pojawiła się w momencie świadomości poczucia wpływu. U każdej/ każdego było to w innym momencie, na
innym poziomie i pewnie z innego powodu. Ale to było.
Fundacja mogła pokazać rodzicom, mieszkańcom, lokalnym władzom i mediom jakie projekty realizuje i
chce realizować w przyszłości. Koncert stworzył możliwość zaprezentowania niejako na żywo rezultatów
założonych w projekcie.
A z osobistego poziomu praca nad koncertem dostarczyła nam cały wachlarz emocji, ale przede wszystkim
radości.
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UDZIAŁ WZIĘLI

wspaniali uczniowie/ wspaniałe uczennice Ogniska T wórczości Artystycznej
Fundacji Braci Golec z Milówki:

01. Maria Sikorska 02. Karolina Kobielusz
04. Natalia Haręża 05. Alicja Bandoła

06. Lucyna Stanko

07. Patryk Zeman

08. Ola Matuszna

10. Mariusz Zeman

11. Anna Tomala

13. Paulina Kowalczyk

16. Andrzej Sikorski

03. Żaneta Zeman

09. Dominik Caputa

12. Patrycja Szpak

14. Joanna Śleziak 15. Sylwia Knopp

17. Andrzej Zeman

18. Dominika Zając

19. Paulina Margol 20. Marta Długoszek 21. Martyna Matuszny

22. Ania Sikorska

22

UDZIAŁ WZIĘLI

Autorzy/ autorki warsztatów:

Iwona Woźniak:

instruktorka teatralna, reżyserka, animatorka kultury. Związana z Pałacem
Młodzieży w Katowicach i Teatrem Małym w Tychach. Założycielka i reżyserka Integracyjnej Grupy Teatralnej
POMOST z Orzesza. Autorka wielu warsztatów m.in.: „Teatru w drodze”, „Teatru dla życia”, „Teatru czarnego”. Współpracuje z wieloma instytucjami w Polsce, Budapeszcie i Brukseli.

Jacek Ostaszewski:

kompozytor, muzyk, lider grupy „Osjan”, wieloletni wykładowca Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, autor rewolucyjnej metody edukacji muzycznej „Droga Dźwięku, Droga Ciszy” obejmującej nowatorskie podejście do pracy z rytmem i melodyką. Prowadzi warsztaty w kraju i za
granicą [USA, Japonia, Portugalia]. Na stałe współpracuje z Polskim Towarzystwem Eriksonowskim.

Kari Amirian: wokalistka, pianistka. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz
Podyplomowego Studium Jazzowego im. Henryka Majewskiego w Warszawie. Pomysłodawczyni i producentka warszawskiego festiwalu artystycznego COM’IN FESTIVAL. Od kilku lat współpracuje ze studiem
Sound Tropez jako kompozytorka i aranżerka. Od 2009 roku prowadzi zajęcia muzyczne, których celem jest
pobudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży poprzez autorskie, multimedialne warsztaty improwizacji.

Natalia Sołtysek:

absolwentka wokalistyki na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej na Akademii Muzycznej w Katowicach. Ceniona przez profesorów występowała na różnych koncertach m.in. Fajfy
z Jazzem, a także jako wokal sesyjny w wielu nagraniach. Próbkę głosu Natalii można usłyszeć na
www.myspace.com/nataliakala. Aktualnie pracuje nad swoją pierwszą solową płytą.

Krzysztof Maciejowski:

absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach Wydział Jazzu i Muzyki
Rozrywkowej. Autor muzyki do spektakli teatralnych, muzyki filmowej, anranżacji muzycznych. Producent
muzyczny i czynnie działający muzyk, mający za sobą współpracę z m:.in.: Mieczysławem Szcześniakiem,
Beatą Bednarz, grupą Golec uOrkiestra, De Mono. Muzyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy studyjnej
i realizatorskiej.

Witold Kozłowski:

łączy techniki śpiewu archaicznego ze współczesną wiedzą na temat emisji
głosu oraz doświadczeniami pracy teatralnej. Jego metoda pracy nad głosem była prezentowana na
III Ogólnopolskiej Konferencji dla Pedagogów i Instruktorów “Animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży Wydobyć Siebie dla Siebie” oraz w publikacji “Animacja kultury. Metody. Działania. Inspiracje”. Współtwórca
zespołu OVO wykonującego wielogłosowe pieśni słowiańskie i Fundacji OVO dla Kultury i Edukacji.
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UDZIAŁ WZIĘLI

Edyta Golec:

skrzypaczka, wokalistka.

Damian Kubacki, Wojtek Słowiak:

akustyk, realizator dźwięku.

Darek Kocemba, Krystian Pokora:

entuzjaści afrykańskich rytmów i bębnów.

Przemek Ficek, Zbyszek Wałach, Staszek Bafia:

trzech górali (żywiecki, śląski,
podhalański). Multiintrumentaliści (skrzypce, dudy, gajdy, piszczałki, trąbity)i muzykańci w wielu lokalnych
projektach. Lutnik z Podhala i budowniczy instrumentów ludowych (piszczałki, gajdy, dudy). Żywy przykład
żywotności kultury ludowej.

w spotkaniach z młodzieżą:

Józef Broda:

pedagog, folklorysta, multiinstrumentalista, budowniczy instrumentów ludowych. Zbiór
swoich myśli zawarł w książce “Łapanie Chwili, ojciec Joszka Brody.

Krzysztof Kotyniewicz: kierownik zespółu piosenki miganej Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki.

Łukasz Golec:

prezes fundacji, muzyk, wokalista.

Katarzyna Czajkowska: menadżerka koncertowa zespołu Golec uOrkiestra.
dokumentacja fotograficzna projektu:

Sylwia Knopp
Dominik Imielski
Sylwia Wykręt-Saczka
dokumentacja filmowa:

Rafał Zgud
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WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA

1. Edukacja kulturalna i artystyczna w szkołach w Europie, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury
i Sektora Audiowizualnego (EACEA), tłumaczenie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2010.
2. Raport o stanie muzyki polskiej, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa 2011.
3. Lokalnie, animacja kultury, community arts, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2006.
4. Teraz ! Animacja kultury, Stowarzyszenie Katedra Kultury, Warszawa 2008.
5. Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje, red.: Barbara Gąsior, Fundacja Muzyka jest dla
Wszystkich, Warszawa 2010.
6. Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, red.: Grzegorz Godlewski, Iwona Kurz, Andrzej Mencwel,
Michał Wojtowski, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2002.
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