
                               
 

13. XII. 2015 r. 
 
 

Ogólnopolskie warsztaty dla dyrygentów orkiestr 
dętych 

 
 
Szanowni Państwo, 

 
 Akademia Muzyczna w Krakowie Młodzieżowy Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie 

oraz Małopolski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr serdecznie zapraszają do udziału 
w „Ogólnopolskich warsztatach dla dyrygentów orkiestr dętych”. 

 Zajęcia  poprowadzą pracownicy Akademii Muzycznej w Krakowie oraz zaproszeni goście, 
którzy swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z uczestnikami spotkania. Głównym tematem 
tegorocznych warsztatów  będzie przedstawienie różnych technik gry na wybranych instrumentach oraz 
metoda i sposób prowadzenia próby.  

 
 Autorem i koordynatorem projektu „Ogólnopolskie warsztaty dla dyrygentów orkiestr dętych” jest 

prof. Stanisław Krawczyński  
 
  

Termin warsztatów: 13 grudnia 2015 roku 
Termin zgłoszeń: 25 listopada 2015 roku 
Miejsce: Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie, ul. Tomasza 43 
  
Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres:  
MDK im. Janusza Korczaka, os. Kalinowe 18,  31-814 Kraków 
lub za pośrednictwem e-maila: ewa@mdkkorczak.pl  
Informacji udzielają Panie Monika Modrzejewska i Ewa Żółty  tel.: (12) 647-15-25. 
 

Program warsztatów: 
 
 – przywitanie, sprawy organizacyjne 
 

11.00 – 11.45 – Wykład: Metodyczne aspekty prowadzenia orkiestr dętych.  
Prowadzenie: dr hab. Stanisław Strączek – Naczelnik Orkiestry Straży Granicznej 
 
11.45 – 13.30 Przedstawienie różnych technik gry na wybranych instrumentach 
a. Flet 
b. Klarnet 
c. Saksofon 



d. Waltornia 
e. Puzon 
 
Wykładowcy Akademii Muzycznej w Krakowie przedstawią możliwości techniczne, barwowe  
wykonawcze ww. instrumentów. Demonstracja pozwoli uczestnikom szczegółowo zapoznać się 
z problematyką techniki gry i realizacji zadań artystycznych w orkiestrze dętej prezentowanych 
instrumentów.  
 

13.30 – 14.00 Wykład: Rola i znaczenie orkiestry dętej w muzyce liturgicznej.  
Prowadzenie: mgr Stanisław Świerk  - dyrygent Miejskiej Orkiestry w Dębicy 
 
Ok. 14.00 – 14.30  przerwa kawowa 
 
14.30 – Warsztaty orkiestrowe: 

• ćwiczenia oddechowe 
• ćwiczenia rozgrywające 
• ćwiczenia intonacyjne 
• Praca nad wybranymi utworami 

 
 – Dyrygentura jako system pracy i komunikacji w orkiestrze dętej – zajęcia  w formie próby 
z orkiestrą dętą prowadzone przez chętnych uczestników spotkania, przy wsparciu 
merytorycznym pedagoga z Akademii Muzycznej. 
 
Partytury utworów nad którymi pracować będą uczestnicy warsztatów dostępne będą na stronie 
www.mdkkorczak.pl w zakładce „Wydarzenia”, folderze „Warsztaty dla Dyrygentów 
Chóralnych”. 
Prowadzenie: mgr Jarosław Ignaszak – kapelmistrz Orkiestry Dętej Akademii Muzycznej 
w Krakowie. 

 
 

16.00 - Krótki koncert w wykonaniu orkiestry dętej prowadzonej przez mgr. Jarosława 
Ignaszaka oraz demonstracja prowadzenia orkiestry przy pomocy buławy.  
 
16.30 – Zakończenie warsztatów. 

 
       
 
Informacje i warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału w warsztatach 
2. Udział w warsztatach jest bezpłatny.  
3. Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie 
4. Istnieje możliwość rezerwacji obiadu w przerwie warsztatów w cenie 15 zł po uprzednim 

zaznaczeniu na karcie zgłoszenia. 

http://www.mdkkorczak.pl/

