Warsztaty Perkusyjne „Drum Workshop” Łomża 2012
30 stycznia – 3 Luty

KLASY:
Klasa 0 („ zero”) dla najmłodszych (Szkoła podstawowa i niżej)
Klasa 0 („zero”) dla starszych (Gimnazjum, liceum i wyżej – również osoby dorosłe)
Klasa P1 („Professional 1”) (Bez ograniczeń wiekowych)
Klasa Zero:
Osoby, które nigdy nie grały na perkusji, wybierają jeden utwór który realizują przez całe warsztaty.
Swoją pracę uwieńczają występem na koncercie finałowym ( wcześniej wybrany i opracowany
utwór).
Klasa P1:
Grupa składa się z osób miejących już wcześniej kontakt z instrumentem, posiadających technikę
(bardziej lub mniej zaawansowaną) oraz doświadczenie. Oprócz tematycznych wykładów i zajęć z
instrumentem, uczestnicy wybierają utwór który opracują na warsztatach i zaprezentują na koncercie
finałowym.
Dodatkowo zajęcia z gościem – master class.

PROGRAMY GRUP:
Klasa Zero:
 Nauka podstaw rytmu oraz podziału rytmicznego w grze na zestawie perkusyjnym
 Poznanie różnych rytmów oraz sposobów gry na instrumencie
 Wybór utworu/ów do opracowania na warsztatach oraz wykonania na koncercie finałowym

Klasa P1:
 Nauka nowych technik, rudimentów oraz paternów perkusyjnych
 Praca nad groovem, feelingiem oraz zapoznanie się z rytmami latynoskimi, jazzowymi, d’n’b i
innymi.
 Wybór utworu/ów do opracowania w trakcie warsztatów oraz wykonania na koncercie
finałowym
 Zajęcia Master Class z gościem

PRZEWIDYWANY PLAN ZAJĘĆ:
9:00-10:00

Klasa Zero dla
najmłodszych

poniedziałek –
piątek

10:00-12:30

Klasa Zero dla
starszych

poniedziałek –
piątek

12:30-15:00

Klasa P1

wtorek – piątek

12:30-15:30

Klasa P1
Master Class

poniedziałek

KONCERT FINAŁOWY:

Występ wszystkich uczestników warsztatów
Występ zespołu wokalno-perkusyjnego Bateriada:
Sekcja wokalna: Iza Gałązka, Paulina Milewska, Magda Pietraszewska, Julia Starachowska.
Sekcja perkusyjna: Adrian Karwowski, Amelia Najda, Radek Pietrzak, Alicja Szeligowska, Michał
Zielewicz.
Występ zespołu FunkasAnki – Anna Kaptór z zespołem przedpremiera debiutanckiej płyty

KADRA WARSZTATÓW:

Przemysław Starachowski – Prowadzenie Klasy Zero oraz P1, przygotowanie do koncertu finałowego
Bartosz Nazaruk – Prowadzenie Master Class w grupie P1
Anna Kaptór, Adrian Karwowski – Sztab organizacyjny
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