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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z Jacentym Ignatowiczem – gawędziarzem – muzykantem
podczas warsztatów muzycznych połączonych z recitalem!
Oferujemy przeprowadzenie warsztatów muzycznych w okresie ferii zimowych, wakacji letnich lub
w ciągu roku szkolnego. Zajęcia obejmują naukę gry na instrumentach muzycznych tj.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

flet sopranowy, altowy (należy mieć własny)
harmonijka ustna (należy mieć własną)
zielony listek
multanki czyli fletnia Pana
piła śpiewająca „STRADIVARIUS”
gliniana okaryna
trąbita lub róg pasterski
piszczałka pasterska
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Wraz z nauką gry na instrumentach muzycznych będzie kontynuowana nauka różnych pieśni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ludowe
żołnierskie
patriotyczne
kolędy
harcerskie
weselne

W czasie zajęć uczniowie uczą się korzystać z aplikatury (tabeli krycia) danego instrumentu. Sugeruje się minimum dwa spotkania, na pierwszym
zapoznanie i nauka a na drugim sprawdzian wiedzy i umiejętności. Cena: od 600 zł za występ plus koszt dojazdu z Żywca do miejsca warsztatów
muzycznych.
Rezerwacja warsztatów muzycznych z Jacentym Ignatowiczem

Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać w siedzibie
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Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
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