
WARSZTATY PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2016 
1. SIŁOWNIA, TENIS STOŁOWY, BILARD – OTWARTE WARSZTATY SPORTOWE

Warsztaty na siłowni w drugim tygodniu ferii wg grafiku:

poniedziałek 25.01 18.00 - 20.30
wtorek 26.01 16.00- 19.30
środa 27.01 16.00 - 19.30
piątek 29.01 18.30.30 - 20.30

Łukasz Stypa Tel. 695600066 

2.WEEK AND DANCE - OTWARTE WARSZTATY TANECZNE grupy YATEY 

poniedziałek 18 i 25.01.2016r. godz. 17.00-20.00
Grupy BOUNCE
wtorek 19 i 26.01.2016 r. godz.17.00-20.00

W programie technika ruchu, pilates, choreografia hip hop (poziom zaawansowany)
Zapisy i informacje dla osób spoza zespołu :

K. Żeberska-Kowalska  tel . 501779551 

3. WARSZTATY TANECZNE

Poniedziałek 18.01.2016
10.00-11.00 Music dance mini (zajęcia z środy)
11.00-12.00 Music dance kids + junior (zajęcia z środy)

Wtorek 19.01.2016
9.00-10.00 Music dance mini (zajęcia z środy)
10.00-11.00 Music dance kids jazz (zajęcia z wtorku)
11.00-12.00 Music dance kids + junior (zajęcia z środy)
12.00-13.00 Music dance kids + junior DISCO  (zajęcia z czwartku)

Środa 20.01.2016
9.00-10.00 Fit kids (zajęcia z poniedziałku)
10.00-11.00 Music dance kids + junior (zajęcia z środy)
11.00-12.00 Music dance junior JAZZ/DISCO (zajęcia z piątku)
12.00-13.00 Music dance mini (zajęcia z środy)

Czwartek
9.00-10.00 Fit kids (zajęcia z poniedziałku)
10.00-11.00 Music dance kids+ junior (zajęcia z środy)
11.00-12.00 Music dance kids JAZZ (zajęcia z wtorku)
12.00-13.00 DANCE I (zajęcia z czwartku- balet)

Piątek
9.00-10.00 Balet, jazz i zabawy taneczno- rekreacyjne 
dla wszystkich dzieci z roczników 2012-2007
10.00-11.00 Jazz, disco i zabawy taneczno- rekreacyjne dla dzieci z roczników 2009-2001



Agnieszka Kozerska Tel. 504292292 

4. WARSZTATY PRACOWNI NTR - NIE TYLKO ROCK „WŁASNE DEMO - 
MULTIMEDIA W MUZYCE” DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 14 – 19 LAT 

Termin: 27, 29 styczen 2016
Czas i miejsce: budynek B

W programie: aranżacja zespołowa, umiejętność właściwego wykorzystywania w nagraniach 
Sprzętu w tym procesorów efektów i innych procesorów akustycznych, 
Strojenie zestawu perkusji, techniki rejestracji dźwięku i mastering w celu uzyskania 
Pożądanego efektu w postaci materiału muzycznego "demo" dla zespołów i wokalistów.

Grafik
Środa 27.01.2016, godz. 16.35-19.50 (4)
Piątek 29.01.2015, godz. 15.40-19.50 (5)

Emilian Woźniak tel.602313793 

5.WARSZTATY MUZYCZNE „BIAŁE – CZARNE I W KOLORZE”

W wieku 5–10 i 10–18 lat w mdk 1
Czas i miejsce: budynek b
W programie: zapoznanie z podstawowymi pojęciami muzyki jak rytm, melodia, harmonia, 
Wartości rytmiczne, zapis nutowy. Muzykowanie na instrumentach klawiszowych, 
Perkusyjnych ,boomwhackers, tworzenie akompaniamentu od piosenek, muzyczne zabawy integracyjne.

Szczegółowy plan zajęć
Grupa pierwsza 5–10 lat budynek C, sala taneczna
Grupa druga 10-18 lat budynek C, sala taneczna

Poniedziałek
25.01.2016 godz. 12.15–14.30,  14.45–16.15
Środa
27.01.2016 godz. 12.15–13.45,  14.00–15.30

Małgorzata Kubicka–Woźniak tel. 600527613 

6. WARSZTATY PIANISTYCZNE
Termin: 20.01.2016 godz. 14.00 – 18..00
25.01 i 27.01.2016 w godz. 14.00 – 18.00
Warsztaty odbywają się w małych grupach.

Dla  grupy początkującej  planowane  jest  wprowadzenie  podstawy nauki  gry  na  fortepianie  lub
elektronicznym instrumencie klawiszowym (keyboard).

Dla grupy zaawansowanej doskonalenie techniki fortepianowej, poznanie różnorodnego repertuaru
z klasyki dziecięcej  oraz ćwiczenia w grupach dwuosobowych - gra na 4 ręce oraz próby nagrań
utworów własnych lub przygotowanych.

Małgorzata Rościszewska mail: m.rosciszewska@mdk1.nazwa.pl




