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Dofinansowano ze środków
Centrum Edukacji Artystycznej
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Organizatorzy:
ZPSM im. F. Chopina

w Warszawie
Fundacja Bednarska
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Letnie 
Kursy 

Metodyczne
Muzyki Dawnej

w Warszawie
29 VI - 6 VII 2019

Wyślij zgłoszenie online na
www.muzykadawna.org

Gdzie?
ZPSM im. F. Chopina
ul. Bednarska 11 w Warszawie

Kiedy?
29 VI - 6 VII 2019

Jak się zgłosić?

Dla kogo?

13. Letnie
Kursy Metodyczne

Muzyki Dawnej

Instrumentalistów, wokalistów,
chórmistrzów, rytmików, tancerzy,
uczniów, studentów i absolwentów, 
nauczycieli szkolnictwa
artystycznego,
animatorów kultury,
zespołów kameralnych, 
zespołów wokalno-instrumentalno-
tanecznych.
Akceptowane są instrumenty
historyczne i współczesne.

Wypełnij formularz online na
www.muzykadawna.org
(od 1 kwietnia 2019 r.)

zgłaszając się wcześniej
oszczędzasz 15%

szczegóły na stronie www

Masz pytanie?
Pisz na infomuzykadawna@gmail.com

13

Patronat honorowy: Ministerstwo Kultury
 i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących  

z Funduszu Promocji Kultury



Nauczycielu!
poznajemy nowe metody nauczania
obserwujemy Mistrzów w czasie lekcji
otwartych
poznajemy repertuar dawnej muzyki
dostosowany do umiejętności i wieku
uczestników
pracujemy na urtekstowych
materiałach
dyskutujemy o swoich doświadczeniach
łączymy muzykę z tańcem i gestem

Zapytaj swojego Dyrektora o możliwość
dofinansowania z Funduszu Doskonalenia
Zawodowego!

Od 12 lat na LKMMD

Kursy rekomendowane przez
Centrum Edukacji Artystycznej

Uczniu!
uczyć się u Mistrzów na lekcjach
otwartych
grać w zespołach kameralnych
poznać taniec dawny
dowiedzieć się jak elegancko poruszać
się na estradzie
nauczyć się improwizować
dowiedzieć się jak radzić sobie ze
stresem

Razem z nami możesz

… i wiele więcej!

Poznaj smaki dawnej muzyki
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE online

(od 1 kwietnia 2019 r.)
na www.muzykadawna.org

Zajęcia 
13. LKMMD

śpiew
flet

obój 
skrzypce
altówka

wiolonczela
viola da gamba

lutnia, gitara, teorba 
klawesyn

klawikord
organy

Ale to jeszcze nie wszystko!
 
Pełna lista zajęć, 
wykładowców i wydarzeń 13. LKMMD 
od 1 kwietnia 2019 na 
www.muzykadawna.org

kameralistyka
improwizacja basso continuo
basso continuo dla wiolonczel 
kameralistyka z b.c. na klawesynie 
podstawy improwizacji
podstawy kompozycji
taniec dawny
choreorelaksacja
prezentacja sceniczna
psychoedukacja
temperacje historyczne i strojenie
fizjoterapia
wykłady muzykologiczne
         ... i inne
 

Koncert Inauguracyjny
Koncert wykładowców LKMMD
Koncerty i audycje sekcyjne
uczestników
Koncert finałowy


