
II NieMajowe Warsztaty w Krzyżowej 

6 – 9 sierpnia 2020 r. 
 

Świdnickie Towarzystwo Muzyczne wraz z pracownią muzyczną “Poco a Poco” i Szkołą Suzuki 

“Muzyczny Zakątek” ma przyjemność zaprosić Państwa na Warsztaty Suzuki do Pałacu w Krzyżowej. 
 

Na 2020 rok przypada 250 rocznica urodzin Ludwiga van Beethovena, geniusza i wizjonera,  który 

wytyczył nowe drogi rozwoju muzyki. Stąd tematem przewodnim będzie jego twórczość i chcemy 

poświęcić szczególną uwagę utworom, zarówno tym wybranym z repertuaru Suzuki (Menuet G-dur), 

jak i innym kompozycjom, które zaproponujemy w repertuarze dodatkowym. 

Oprócz lekcji grupowych dzieci będą miały możliwość gry w zespołach kameralnych (od drugiej 

książki) i uczestnictwa w koncertach solowych. Proponujemy także dodatkowo lekcje indywidualne 

i planujemy lekcję grupową dla rodziców. Dzieci i rodzice mogą korzystać z zaplecza rekreacyjnego 

kompleksu pałacowego w Krzyżowej (boiska, parku, miejsca ogniskowego, sali do warsztatów 

plastycznych i innych zasobów do zajęć w terenie). 

W związku z odbywającym się w tym czasie w Świdnicy XXI Festiwalem Bachowskim (http://bach.pl/) 

będzie sposobność uczestniczenia  w koncertach festiwalu korzystając z transmisji on-line na dużym 

ekranie lub indywidualnego wyjazdu na koncert do Świdnicy (10 min. samochodem).  
 

Warsztaty poprowadzą: 

Paweł Kulczycki („Muzyczna Akademia Smyka” Kalisz) 

Anna Koszel („Poco a Poco” Świdnica, Wrocław) 

Maria Lojek  („Simply violin" Bonn) 

Anna Mulowska-Plaskota(„Muzyczny Zakątek" Oleśnica) 

Barbara Plaza („Szkoła Suzuki" Tarnowskie Góry) 

Koncert finałowy organizowany w ramach warsztatów odbędzie się w niedzielę w godzinach 

wczesno-popołudniowych po obiedzie. Zaczynamy zajęcia po południu w czwartek. 
 

Opłata za udział w warsztatach wynosi: 

360 zł   przy wpłacie do dnia 15.07 

400 zł   przy wpłacie do dnia 25.07 

70 zł   lekcja indywidualna dla chętnych 

Dla starszych dzieci przewidujemy możliwość uczestnictwa w warsztatach w "trybie kolonijnym". 

Zapewniamy opiekę. Koszt kolonii to 500 zł (zawiera cenę noclegów z wyżywieniem w kompleksie 

Krzyżowa, ale nie zawiera ceny warsztatów). Możliwość skorzystania z tej oferty tylko po 

wcześniejszym kontakcie telefonicznym z p. Anną Koszel. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w warsztatach może brać udział maksymalnie 

50 uczestników. Pracownicy Fundacji Krzyżowa odpowiadają za minimalizację zagrożenia 

związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 gości przebywających w obiekcie Fundacji, 

gdzie  już od lipca będą odbywały się doroczne imprezy kulturalne organizowane z 

poszanowaniem ograniczeń związanych z epidemią. Stąd z naszej strony jest ograniczona liczba 

miejsc na warsztatach.  

Dalsze informacje na http://www.suzuki.olesnica.pl/warsztaty-w-krzyzowej-2020:  

m.in. informacje dotyczące zakwaterowania i wyżywienia, repertuar dodatkowy 

 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.07.2020 

 

kontakt: Anna Koszel 517879896 

warsztaty@suzuki.olesnica.pl 

 

anna kudarewska 

dyrektorka programowa, kierowniczka mdsm 

fundacja krzyżowa dla porozumienia europejskiego 

krzyżowa 7, 58-112 grodziszcze 

tel : +48 (74) 85 00 112, kom : +48 571 203 533 

KRS: 0000084948 

www.krzyzowa.org.pl
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