OFERTA INDYWIDUALNA

Gordonki

1. Gordonki (0–2 lata)

(45-minutowe spotkania muzyczne dla dzieci w wieku 0–2 lat)

2. Do, re, mi (2–3 lata), prowadząca: Zofia

Zajęcia są prowadzone metodą Edwina Eliasa Gordona. Mają formę
„śpiewanek” i „rytmiczanek”. Maluchy osłuchują się z melodiami
wykonywanymi w różnych skalach oraz poruszają się w zróżnicowanych rytmach. Głównym instrumentem wykorzystywanym podczas
zajęć jest ludzki głos, używamy także grzechotek, małych instrumentów perkusyjnych oraz różnych innych rzeczy, takich jak chusta
animacyjna, piórka, chustki, wstążki, bańki mydlane i piłki.
Poprzez udział w zajęciach dzieci ćwiczą wyobraźnię i kreatywność,
doskonalą koordynację ruchową. Stymulowany jest rozwój mowy i umiejętności społeczne maluchów. Dzieci uczą się wyrażać siebie poprzez
muzykę i co najważniejsze – świetnie się bawią!

Stankiewicz-Kors

3. TuliMY (1–3 lata) NOWOŚĆ
4. Mały teatr dźwięku i piosenki (7–15 lat)
5. Warsztat wokalny (9–12 lat) NOWOŚĆ
6. Zerówka muzyczna (5–6 lat)
7. Mały Koneser (4–5 lat)
8. Zajęcia wokalno-taneczne z elementami gry na instrumentarium Orffa (3–9 lat, praca w czterech grupach
wiekowych)

9. Zajęcia muzyczno-literackie (12–15 lat) NOWOŚĆ
10. Oferta dla rodziców – wykłady, warsztaty, koncert NOWOŚĆ
11. Koncerty

Terminy zajęć:
Wtorki: godz. 10:00–10:45, 11:00–11:45, 12:00–12:45, 16:00–16:45,
17:00–17:45, 18:00–18:45
Środy: godz. 10:00–10:45, 11:00–11:45, 12:00–12:45
Czwartki: godz. 10:00–10:45, 11:00–11:45, 12:00–12:45
Koszt miesięczny: 80 zł (4 zajęcia w miesiącu)
Miejsce: sala edukacyjna nr 8, poziom 2
Prowadząca: Martyna Bulińska
E-mail: martyna.bulinska@nfm.wroclaw.pl

1.

Do, re, mi

2.

(45-minutowe spotkania muzyczne dla dzieci w wieku 2–3 lat z udziałem rodzica)

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami muzyki, ruchu i działań
parateatralnych. Jest to autorski program instruktorki zajęć, w którym
wykorzystane zostały elementy treningu twórczego Reinholda Rabensteina, Michaela Thanhoffera i Gusti Reichel oraz metody Edwina
Eliasa Gordona. W trakcie zabaw ruchowych dzieci doskonalą
podstawowe sprawności percepcyjno-motoryczne oraz rozwijają się
emocjonalnie i społecznie. Udział w zajęciach jest również sposobem
na rozwijanie wyobraźni, rozładowanie napięcia emocjonalnego
i energii, relaksację i improwizację. Przebywanie w grupie w atmosferze wzajemnej życzliwości to wspaniała okazja do nawiązywania
przyjaźni i doskonalenia umiejętności współpracy z innymi, a także
współdziałania przez podporządkowanie się regułom zabawy.
Terminy zajęć: Piątki:
I grupa: godz. 10:30
II grupa: godz. 11:30
III grupa: godz. 12:30
IV grupa: godz. 17:00
V grupa: godz. 18:00 (kontynuacja)
Koszt miesięczny: 80 zł (4 zajęcia w miesiącu)
Miejsce: sala edukacyjna nr 8, poziom 2
Prowadząca: Zofia Stankiewicz-Kors
Tel.: 600 238 504
E-mail: zofia.stankiewicz-kors@nfm.wroclaw.pl

TuliMY

NOWOŚĆ

(45-minutowe zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci w wieku 1–3 lat
z udziałem rodzica)
Główną aktywnością na zajęciach jest ruch inspirowany muzyką. To autorski
program instruktorki zajęć, w którym zostały wykorzystane elementy
metody Weroniki Sherborne – jej główną ideą jest posługiwanie się ruchem
jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii
zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi w tzw.
baraszkowaniu. Maluch wraz ze swoim opiekunem zostają zaproszeni do
różnorodnych zabaw. Dzięki pełnemu zaangażowaniu rodziców dzieci szybciej i chętniej się uczą, a przy tym pogłębiają więzi emocjonalne. Do aktywnego spędzania czasu ze swoją pociechą zachęcamy również tatusiów!
Zarówno rodzice, jak i dzieci powinni mieć wygodny, niekrępujący
ruchów strój. Na zajęciach ćwiczymy w skarpetkach!
W kolejnych miesiącach realizujemy poniższe tematy:
Wrzesień: Stop – start
Październik: Muzyczny dywan – turlanie, pełzanie, raczkowanie
Listopad: Leżę, siedzę, stoję – muzyczne rejestry
Grudzień: Muzyczne lustro – widzę, słyszę, powtarzam
Styczeń: Muzyczne masażyki
Luty: Muzyczna rozgrzewka – marsz, bieg, podskoki
Marzec: Ciao ciało
Kwiecień: Kółko i kreska – czyli zabawy przestrzenne
Maj: Równowaga – muzyczne psikusy
Czerwiec: Przytulam, obejmuję, całuję – muzyczne emocje
Terminy zajęć:
Piątki: I grupa: godz. 15:00 / II grupa: godz. 16:00

3.

Koszt miesięczny: 80 zł (4 zajęcia w miesiącu)
Miejsce: sala edukacyjna nr 8, poziom 2
Prowadząca: Olga Daroch, e-mail: olga.daroch@nfm.wroclaw.pl

Mały teatr dźwięku
i piosenki
(7–10 lat i 11–15 lat)

4.

W czasie zajęć pracujemy metodą warsztatową nad ciałem i głosem.
Ponadto uczestnicy uczą się operować głosem i ze zrozumieniem
posługiwać się środkami wyrazu artystycznego obecnymi w piosence.
Zdobywają wiedzę i umiejętności, aby zaprezentować piosenki na scenie.
Udział w zajęciach pobudza wyobraźnię, doskonali słuchanie ze zrozumieniem, kształtuje osobowość, uczy współpracy w grupie, pozwala
odkryć i rozwinąć naturalne twórcze zdolności każdego dziecka, rozwija muzykalność i umiejętności instrumentalne dzięki wykorzystaniu na
warsztatach improwizacji, otwiera na eksperyment, wymyślanie i realizowanie własnych pomysłów artystycznych. Uczestnicy zajęć są
podzieleni na dwie grupy wiekowe.
Program zajęć jest inspirowany muzyką współczesną oraz improwizacją jazzową (m.in. odkryciami Ryszarda „Gwalberta” Miśka – wrocławskiego saksofonisty, twórcy teatru instrumentalnego).
Terminy zajęć:
Soboty (godz. 10:00–13:00): 23 i 30 września / 7 i 28 października /
18 i 25 listopada / 2 i 16 grudnia / 13 stycznia / 3, 10, 17 lutego / 10 i 24 marca /
7 i 28 kwietnia / 12 i 19 maja / 9 czerwca
Koszt miesięczny: 100 zł (2 spotkania po 180 min)
Miejsce: Sala Kameralna, poziom 2 / VIP Room, poziom 1
Prowadzące: Małgorzata Jaworska-Kaczmarek (tel. 502 034 074,
e-mail: malgorzata.jaworska-kaczmarek@nfm.wroclaw.pl),
Zofia Stankiewicz-Kors (tel. 600 238 504,
e-mail: zofia.stankiewicz-kors@nfm.wroclaw.pl)

Warsztat wokalny

NOWOŚĆ

(9–12 lat)
Zajęcia mają na celu umuzykalnienie i rozśpiewanie grupy poprzez
pracę nad konkretnym materiałem piosenkowym. Sięgać będziemy do
różnych stylistyk, piosenek musicalowych i bajkowych, pieśni
z różnych zakątków świata. Poprzez wspólną pracę nad dykcją,
oddechem, emisją głosu, intonacją, poczuciem rytmu i śpiewaniem na
głosy uczestnicy zajęć mogą nabyć rzetelny warsztat artystyczny
wzbogacony o doświadczenie współzawodnictwa w grupie i radości ze
wspólnego śpiewania. Dodatkowo praca nad interpretacją piosenki
oraz ćwiczenia rozbudzające wyobraźnię głosowo-ruchową wpłyną
pozytywnie na świadomość sceniczną, pomogą przygotować się do
występów na scenie.
Grupę poprowadzi doświadczona pedagogicznie i artystycznie kadra
związana z Młodzieżową Akademią Musicalową we Wrocławiu.
Zajęcia wokalne będą wzbogacone o elementy teorii muzyki, takie jak:
czytanie nut, rozpoznanie elementów dzieła muzycznego, znajomość
podstawowych określeń wykonawczych, podstawy wiedzy o formach
i gatunkach muzycznych.
Terminy zajęć:
Środy:
I grupa (7–10 lat): godz. 16:00–16:50
II grupa (11–14 lat): godz. 17:50–18:35

5.

Koszt miesięczny: 80 zł (4 spotkania po 50 min)
Miejsce: Sala Czarna, poziom -3
Prowadzące: Magdalena Zawartko, Joanna Kaczmarek
E-mail: magdalena.zawartko@nfm.wroclaw.pl
Tel.: 691 496 436

Zerówka muzyczna

6.

(5–6 lat)
Udział w zajęciach pomaga w kształtowaniu zainteresowań muzycznych. Pracujemy nad umiejętnością operowania głosem, rozwojem
pamięci (w tym pamięci muzycznej), nauką ze słuchu, podstawową
znajomością nut, rozwojem poczucia rytmu z koordynacją ruchową
w muzyce. Dzieci uczą się grać na prostych instrumentach perkusyjnych i podporządkowywać się dyscyplinie muzycznej. Kładziemy
nacisk na wychowanie przez muzykę – z uwrażliwieniem na dźwięk
oraz wyzwalanie ekspresji muzycznej.
Udział dzieci w zajęciach jest również przygotowaniem do egzaminów
do szkoły muzycznej.
Terminy zajęć:
Poniedziałki:
I grupa: godz. 17:00–17:45
II grupa: godz. 17:50–18:35
Czwartki:
I grupa: godz. 17:00–17:45
II grupa: godz. 17:50–18:35
Koszt miesięczny: 120 zł (8 spotkań)
Miejsce: sala edukacyjna nr 8, poziom 2
Prowadzący: Michał Giersztof (we współpracy z Wiesławem Michalskim)
Tel.: 501 153 636
E-mail: michal.giersztof@nfm.wroclaw.pl

Mały Koneser

Organizator:

(4–5 lat)
Zajęcia oparte na metodzie Batii Strauss pozwalają w atrakcyjny
sposób przybliżyć dzieciom muzykę klasyczną. Mogą one uczestniczyć
w wykonaniu utworu muzycznego poprzez różne formy aktywności,
takie jak słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy czy dramy. Dzięki tej metodzie dzieci kształcą m.in. swoją
koncentrację, koordynację ruchową, poczucie rytmu, pamięć i słuch
muzyczny.

NFM – instytucja kultury miasta Wrocławia współprowadzona przez:

Terminy zajęć:
Poniedziałki: godz. 16:05–16:50
Czwartki:
godz. 16:05–16:50
Koszt miesięczny: 120 zł (8 spotkań)
Miejsce: sala edukacyjna nr 8, poziom 2
Prowadzący: Michał Giersztof
Tel.: 501 153 636
E-mail: michal.giersztof@nfm.wroclaw.pl

7.

Sponsorzy NFM:

Partnerzy wspierający NFM:

Zajęcia wokalno-taneczne
z elementami gry
na instrumentarium Orffa
NOWOŚĆ

(3–9 lat)
Podczas zajęć wokalno-tanecznych z elementami gry na instrumentach perkusyjnych ruch przy muzyce jest łączony z tańcem, ćwiczeniami wokalnymi, oddechowymi i dykcyjnymi oraz nauką piosenek
o tematyce dziecięcej, śpiewanych przy akompaniamencie fortepianu.
Wprowadzane są też elementy gry na instrumentach perkusyjnych,
tzw. instrumentarium Orffa.
Elementy tańca, układy choreograficzne i interpretacje przestrzenno-ruchowe z rozmaitymi rekwizytami pozwalają kształtować u dzieci
poczucie rytmu, swobodę i płynność ruchów oraz plastyczność ciała.
Dzieci poznają podstawowe kroki, przez co uczą się orientacji
w przestrzeni, estetyki ruchu, poprawiają swoją koordynację ruchową,
koncentrację oraz pamięć.
Terminy zajęć: Poniedziałki:
I grupa (3 lata): godz. 15:15
II grupa (4–5 lat): godz. 16:05
III grupa (5–6 lat): godz. 17:00
IV grupa (6–8 lat): godz. 17:50
Koszt miesięczny: 80 zł (4 spotkania w miesiącu)
Miejsce: Sala Kameralna / Sala Czarna, poziom 2
Prowadząca: Urszula Karpiuk-Chrobot
E-mail: urszula.karpiuk-chrobot@nfm.wroclaw.pl

8.

9.

Zajęcia muzyczno-literackie
(12–15 lat)
Muzyczność dzieła literackiego – warsztat jednego wiersza

Jest to cykl spotkań rozwijający wyobraźnię muzyczną oraz zdolności
komunikacyjne młodzieży, a także umiejętność słuchania i rozumienia
dźwięków, porównywania słów i znaczeń. Na zajęciach poznajemy
elementy języka muzycznego (m.in. melodykę, rytmikę, kolorystykę),
oswajamy i odkrywamy teksty literackie nawiązujące do sztuki
muzycznej. Analizujemy, interpretujemy, bawimy się gestem, słowem
i dźwiękiem, tworzymy też własne kompozycje, w których słowa
spotykają dźwięki (i odwrotnie). Każde zajęcia to praca nad jednym
tekstem. Kształtów i śladów muzyczności szukamy w wybranych
wierszach Jana Brzechwy, Bolesława Leśmiana, Stanisława Barańczaka oraz Mirona Białoszewskiego. Nawiązując do słów ostatniego
z nich, można by powiedzieć, że tego nie da się przełożyć „z faktyczności na wyrażalność”, ale możemy przynajmniej próbować. Warsztat krytycznego myślenia dla humanistów zorientowanych na dźwięki
oraz muzyków wrażliwych na słowa.
Terminy zajęć: Środy: godz. 16:00–17:30 (2 x 45 min)
Koszt miesięczny: 100 zł (8 spotkań)
Miejsce: sala edukacyjna
Prowadzący: Elżbieta Sokołowska
(e-mail: elzbieta.sokolowska@nfm.wroclaw.pl),
Bartłomiej Kamiński (e-mail: bartlomiej.kaminski@nfm.wroclaw.pl)

OFERTA GRUPOWA CE NFM,
SEZON 2017/2018

NOWOŚĆ

Spotkania muzyczne dla
rodziców dzieci w CE NFM

(grupy przedszkolne i szkolne kl. I–VI)

(bezpłatne)
W ramach uzupełnienia programu edukacyjnego dla dzieci uczestniczących w zajęciach w CE NFM chcemy zaprosić rodziców, którzy
pragną wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności o podstawy muzyczne,
na cykliczne wykłady, warsztaty i koncerty dla dorosłych.
Szczegółowe tematy i terminy spotkań zostaną podane we wrześniu.

10.

KONCERTY:

11.

Gordonowskie:
3 grudnia 2017 r., godz. 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, Sala Czerwona
9 czerwca 2018 r., godz. 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, Sala Czerwona
Zakończenie sezonu w CE NFM:
10 czerwca 2018 (godz. 17:00, Sala Główna)
Dzieci rządzą sceną 3

OFERTA GRUPOWA DLA PRZEDSZKOLAKÓW
I UCZNIÓW NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO
Zajęcia w Centrum Edukacyjnym NFM zostały przygotowane w oparciu
o podstawy programowe wychowania przedszkolnego i kształcenia
ogólnego jako uzupełnienie programu edukacji muzycznej. Adresowane są do przedszkolaków i uczniów I oraz II etapu edukacyjnego.
Lekcje są prowadzone przez doświadczonych pedagogów-muzyków,
twórczych, kreatywnych, kochających dzieci. Spotkania odbywają się
w pięknych wnętrzach Narodowego Forum Muzyki, które cechuje
wyśmienita akustyka.
Zabawa przy dźwiękach fortepianu, udział w próbach NFM Filharmonii
Wrocławskiej lub zespołów kameralnych to tylko niektóre z naszych
propozycji edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz wychowywania
przez sztukę. Stymulujemy podstawowe funkcje percepcyjno-motoryczne dzieci, rozwijamy i doskonalimy umiejętności artystyczne,
wspieramy kreatywność w różnych formach działania, przygotowujemy najmłodszych do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

MUZYKA I RUCH
Lekcje muzyczne
Są to 45-minutowe zajęcia rytmiczne dla grup liczących 15–25 dzieci.
Zapraszamy dzieci do zabaw muzycznych w jednej z sal kameralnych
NFM. Zajęcia są oparte przede wszystkim na ruchu i śpiewie. Oferta
jest przeznaczona dla dzieci w wieku 3–7 lat.
a. Lekcje rytmu w NFM
b. Lekcje choreografii
c. Lekcje muzyczno-językowe: Na francuską nutę, Na angielską nutę

NOWOŚĆ

MUZYKA I RUCH
Warsztaty muzyczne
Są to 45-minutowe warsztaty muzyczne dla grup nauczania
zintegrowanego. W zajęciach bierze udział maksymalnie 100 dzieci.
Warsztaty są skierowane do dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Podczas spotkań uczniowie poprzez zabawę głosem, ruchem oraz
grę na instrumentach perkusyjnych utrwalają wiedzę teoretyczną
z zakresu muzyki. Zajęciom zawsze towarzyszy żywy akompaniament
fortepianu, a także dźwięk innych instrumentów, które pojawiają się
w zależności od tematyki spotkania.
13 października i 1 grudnia 2017 (godz. 9:00, 10:15, 11:30, Sala Czarna)
Muzyczne łamigłówki
2 i 9 lutego 2018 (godz. 9:00, 10:15, 11:30, Sala Czarna)
Podwórkowa orkiestra
25 maja i 22 czerwca 2018 (godz. 9:00, 10:15, 11:30, Sala Czarna)
Dziecięce tańce na siedząco
NOWOŚĆ

Baśnie muzyczne w NFM
Są to 45-minutowe warsztaty muzyczne dla grup przedszkolnych
i szkolnych, w których bierze udział maksymalnie 100 dzieci. Oferta jest
skierowana do grup przedszkolnych i uczniów klas I–V. Baśniowe warsztaty
nawiązują do znanych bajek, baśni i podań ludowych. Ich główni bohaterowie stają się przewodnikami po świecie muzyki – w świat danej bajki
wplatają muzyczne elementy zaskoczenia. Przedstawieniom towarzyszą
barwne kostiumy, ciekawe rekwizyty oraz proste zadania, które wykonywane przez grupy słuchaczy, odgrywają w baśni rolę formotwórczą.
9 października 2017 (godz. 9:00, 10:15, 11:30, Sala Kameralna)
O wilku, który nie bał się fletu

11 grudnia 2017 (godz. 9:00, 10:15, 11:30, Sala Kameralna)
O Aniołku Michałku, który znalazł kolędy
22 lutego 2018 (godz. 9:00, 10:15, 11:30, Sala Czerwona)
O Królowej Śniegu w karnawale
26 marca 2018 (godz. 9:00, 10:15, 11:30, Sala Kameralna)
O Kocie w butach szukającym wiosny w muzyce
21 maja 2018 (godz. 9:00, 10:15, 11:30, Sala Kameralna)
O roztańczonym Czerwonym Kapturku

Słuchanie i zwiedzanie NFM
przez dzieci
Oferta dla zorganizowanych grup przedszkolnych i uczniów szkół
podstawowych.
• Wizyta w NFM trwa do 90 minut.
• Maksymalna liczba uczestników wycieczki to 25 osób, a minimalna –
15 osób.
• Terminy wycieczek umawiamy indywidualnie ze względu na konieczność dostosowania się do harmonogramu prób i innych wydarzeń
artystycznych w NFM.
W programie zwiedzania m.in.: spacer po Narodowym Forum Muzyki,
wejście do Sali Głównej oraz do sal kameralnych, udział w części próby
orkiestry (za zgodą zespołu).

Kontakt i zapisy na zajęcia
z oferty CE NFM:
Rodziców zainteresowanych konkretnymi zajęciami prosimy o przesłanie
zgłoszenia mailowego do prowadzącego lub do koordynatora CE NFM:
Dorota Sosna
Tel.: 728 447 013
E-mail: centrum.edukacyjne@nfm.wroclaw.pl
Opłatę za zajęcia w CE NFM należy przelać na rachunek bankowy:
40 1020 5242 0000 2202 0182 3731,
W tytule przelewu prosimy wpisać:
CE. Nazwa zajęć, grupa, imię i nazwisko dziecka, miesiąc
(np. Muzyczna zerówka, gr. I, Anna Nowak, XI 2017)
Zajęcia w Centrum Edukacyjnym trwają przez cały rok szkolny od września do czerwca (za wyjątkiem zajęć wokalnych, które rozpoczynają się
w październiku) pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby
dzieci. Szczegóły u koordynatora CE NFM.
W trakcie roku szkolnego możliwe są drobne zmiany miejsc i godzin
zajęć, o czym na bieżąco będą informować instruktorzy.

3.
2.
1.
5. 4.
7.
6.
9.
8.
11. 10.

WAŻNE: ze względu na możliwe zmiany planów artystycznych zwiedzanie
w ostatniej chwili może zostać przesunięte na inny termin.

Oferta zajęć indywidualnych
sezon 2017/2018

