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Koncert Archetti - 10 marca

Pierwszy w nowym roku koncert Archetti Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna
wybrzmiał w niedzielę, 27 stycznia w sali koncertowej w Jeleniu. To kolejny koncert
zrealizowany w ramach programu TUTTI.pl, promującego muzykę polską.
Na scenie pojawiły się dwa rzadkie instrumenty o wyjątkowych walorach akustycznych,
czyli harfy. „Concertino na dwie harfy i orkiestrę smyczkową” wykonało rodzeństwo
Anna Scheller oraz Wojciech Trefon.
W programie koncertu znalazły się również między innymi miniatury autorstwa Grażyny
Bacewicz. Za pulpitem dyrygenckim stanął profesor dyrygentury Szymon Bywalec,
wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach, specjalista w dziedzinie muzyki
współczesnej, laureat między innymi Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im.
Grzegorza Fitelberga. W programie znalazły się miedzy innymi miniatury autorstwa
wielkiej damy polskiej kompozycji i wiolinistyki – Grażyny Bacewicz.

Koncert styczniowy - harfy w rolach głównych

Kontakt i media - Tel. 32 762 91 44, 602 701 238
www.archetti.pl, www.centrumkultury.jaworzno.pl
facebook.com/orkiestra.kameralna.archetti,
facebook.com/centrumkulturyarchetti

Folder ukazuje się początkiem trzeciej dekady każdego
miesiąca. Tu znajdą państwo informacje o wydarze-
niach planowanych i minionych, z naszym udziałem.
Folder będzie można pobrać w formacie .pdf ze strony
www.archetti.pl i www.centrumkultury.jaworzno.pl
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W marcu szykujemy poważną dawkę wspaniałej
muzyki! Dzięki współpracy z PWM w ramach programu
Tutti.pl, po raz kolejny mamy okazję odkrywać twór-
czość polskich kompozytorów.
Tym razem na warsztat wzięliśmy „Arię i Perpetuum
mobile” Jana Krenza. To artysta wszechstronny,
doskonały dyrygent i kompozytor. Uczeń i współ-
pracownik legendarnych postaci polskiej muzyki:
Kazimierza Wiłkomirskiego, Kazimierza Sikorskiego,
czy Grzegorza Fitelberga.
Całość okrasimy dawką muzyki włoskiej :
Vivaldiego, Pucciniego, a także Respighiego.
Jesteśmy przekonani, że po takich muzycznych wra-
żeniach wiosna zagości nie tylko w naszych i Państwa
sercach, ale również za oknami.
Zapraszamy 10 marca. Bilety w cenie 25 zł. można
nabyć w siedzibie Archetti, przez internet, oraz na
godzinę przed koncertem.

Interesujący spektakl dla dzieci przedstawił "O! Teatr", z którym Archetti nawiązało
owocnie zapowiadającą się współpracę w zakresie przedstawień dla najmłodszych.
"Król Macius" to historia na motywach powieści Janusza Korczaka, w której ścierają się
dwa światy - dorosłych i dzieci. Na scenie wystąpili żywi aktorzy, budujący narrację oraz
animowane kukiełki świetnie prezentujące się na scenie. Podczas przedstawienia aktorzy
kilkukrotnie nawiązywali bezpośredni kontakt z publicznością, ku radości dzieci.

Dzieci pokochały Króla Maciusia

Konkurs skrzypcowy
Już w kwietniu 2019 roku

spotkamy się podczas II
Ogólnopolskiego Konkursu
Młodego Skrzypka Archetti!
Zapraszamy publiczność na
przesłuchania i wydarzenia
towarzyszące.



Audycje muzyczne dla dzieci
Projekt obejmuje prezentację znanych

utworów klasycznch w przystępny dla dzieci
sposób. Audycja to spektakl, podczas którego
dzieci poznają muzykę oraz piękno dźwięków.
Konferansjerami są muzycy albo sam dyry-
gent. Biletyw cenie 7 zł.

Zajęcia dla dorosłych

Poniedziałek
- próby zespołu Jawor - zespół śpiewa
piosenki o szerokorozumianej tematyce
folklorystycznej oraz popularne

Poniedziałek, środa
- aerobik dla pań
- Klub Fotograficzny - poznawanie zasad
dobrego fotografowania i obróbki
komputerowej zdjęć

Wtorek, czwartek
- gimnastyka dla pań 50+

Środa
- Klub Muzyczny - śpiewamy razem -
spotkania z piosenką popularną, poezją
śpiewaną, balladą, piosenką żeglarską
i turystyczną

Zajęcia dla dzieci
Poniedziałek, środa
- zajęcia grupymusicalowej
- zajęcia indywidualne z tańca
nowoczesnego
- plastyka sensoryczna dla dzieci 7 - 12 lat
- próby zespołu wokalnego
- zajęcia grupy tanecznej Aplauz I i II
- nauka gry na keybordzie
- indywidualne lekcje śpiewu i emisji głosu
- zajęcia teatralne 7-12 lat

Wtorek, czwartek
- Klub Bajki 4-6 lat
- zajęcia taneczne 4 - 6 lat
- gry i zabawy dydaktyczne
- plastyka 4 - 5 lat
- rytmika, śpiew 4-6 lat
- Klub Ekologa 4-6 lat
- próby zespołu Jaworowe Ludki

Bajka o Gajowym Chrobotku Nasza minigaleria - Jak dzieci spędzają czas podczas zajęć w Archetti?

Przerwa w nauce piosenki

Bezpieczne ferie - spotkanie z policjantem Audycje muzyczne dla przedszkolaków

Stworzyliśmy nową propozycję, której
adresatem jest grono emerytów, rencistów
i inwalidów. Szczególnie ceniąc sobie tak
liczną Państwa obecność na naszych
dotychczasowych koncertach przedstawiamy
program „Senior w Kulturze”. Chcąc
zapewnić Państwu, drodzy Melomani, stałe
miejsce w kulturze taniej, proponujemy
zakup karnetu w cenie 45 zł na koncerty
w następujących terminach: 10.03.2019,
26.05.2019, 23.06.2019.

Dlaczego warto skorzystać z tej
propozycji? Zakup karnetu to aż 40
procentowa oszczędność oraz gwarancja
miejsca na każdym z wymienionych
koncertów. Zakupu można dokonać
w dowolnym momencie w naszej Instytucji
lub przez Internet wpłacając 45,00 zł na konto
BANK PEKAO S.A. 39 1240 1356 1111
0010 3226 3515. W tytule przelewu należy
wpisać: „Senior w Kulturze”.

Zapraszamy na spotkanie w Dniu
Świętego Patryka w Muzycznej Kawiarence.
Tym razem wieczór będzie poświęcony
w całości piosence żeglarskiej, jako "podróż
po morzach i oceanach w poszukiwaniu
żeglarskiej prawdy i sensu życia".

Informacje, rezerwacje, wejściówki pod
nr tel. 602 701 238.

Piosenka Żeglarska - St. Patrick's Day

Grupa O! Teatr zaprasza do poznania
kolejnego po Rumcajsie, leśnego bohatera
o którym pisał Vaclav Ćtvrtek. Będzie nim
Gajowy Chrobotek, który nauczy dzieci
jak zachować się w lesie. Potrafi stanąć
w obronie zwierząt, za co niestety przyjdzie
mu stracić las, którym się opiekuje.
Ale wszystko, jak to w bajce, skończy się
dobrze.
17 marca, godz. 17.00 w naszej siedzibie.
Bilety - tel. 602 701 238

Wycieczka do Fly Parku

Bajka o pięknej syrence i królewiczu Chwile z książką w bibiotece




