
Majowe Warsztaty Suzuki w Pałacu w Krzyżowej 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji Warsztatów Suzuki w Pałacu 

w Krzyżowej (koło Świdnicy), które odbędą się 18-19 maja 2019r. Początek zajęć ok. 10.00 

Spotkanie kierujemy przede wszystkim do dzieci rozpoczynających suzukową przygodę 

ze skrzypcami (od pierwszego do trzeciego zeszytu), zarówno tych najmłodszych, 

jak również tych starszych, które naukę gry na skrzypcach Metodą Suzuki odkryły 

dla siebie nieco później. Przewidujemy utworzenie grup na tym samym poziomie 

umiejętności w różnym przedziale wiekowym. Istnieje możliwość wykupienia lekcji 

indywidualnych.  

Dzieciom zaawansowanym (od 4 zeszytu) proponujemy muzykowanie kameralne, 

ze szczególnym nastawieniem na wykonywanie muzyki barokowej przy 

akompaniamencie klawesynu. 

Dla Rodziców przewidujemy lekcję grupową, relaksacyjną gimnastykę dla mam i starszych 

uczniów oraz zajęcia dla dzieci na świeżym powietrzu. Na terenie Fundacji 1 znajduje się 

plac zabaw, boisko oraz sala gimnastyczna. 

Warsztaty poprowadzą: 
 Michał Gawroński - Akademia Suzuki w Tychach 
 Anna Mulowska-Plaskota - Szkoła Suzuki Muzyczny Zakątek w Oleśnicy 
 Maria Magdalena Rogowska - Częstochowska Szkoła Suzuki 

Koncert finałowy organizowany w ramach warsztatów odbędzie się niedzielę w godzinach 
popołudniowych. Uczniowie ponadto będą mogli wziąć udział w Koncercie w Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu w piątek 24 maja o godz.10.00 (organizator Muzyczny Zakątek). 

Opłata za udział w warsztatach wynosi: 
 160 zł  przy wpłacie do dnia 15.04.2019r. zniżki dla rodzeństwa  140 zł 
 180 zł  przy wpłacie po dniu 15.04.2019r.  zniżki dla rodzeństwa  160 zł 
 dla chętnych lekcja indywidualna (50zł - 30 minut  lub  40zł – 20 minut) 

Opłata nie zawiera kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Jest możliwość wykupienia 
noclegów w Fundacji Krzyżowa (Anna Ziemba Kiepura: anna.kiepura@krzyzowa.org.pl 
na hasło Suzuki) oraz obiadów.  Można zapoznać się też z ofertą noclegową w okolicach 
Krzyżowej - dostępną na stronie internetowej warsztatów. Polecamy szczególnie Park 
krajobrazowy Gór Sowich (15 min. jazdy samochodem). 

Informacje: www.suzuki.olesnica.pl/warsztaty-w-krzyzowej-2019   i   www.naukaskrzypce.pl  

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.04.2019. Skanem na adres: warsztaty@suzuki.olesnica.pl  

Organizator: "POCO A POCO-pracownia muzyczna" Anna Koszel tel. 517879896 
współorganizator: Szkoła Suzuki „Muzyczny Zakątek”  Anna Mulowska-Plaskota 

                                                           
1 Właścicielem Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego jest Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia 

Europejskiego, organizacja działająca na rzecz tolerancji, pokoju, porozumienia i narodów europejskich. 
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